
 

DÖKE HATÁROZATOK (2012/3) 

 

 

a  2012. október 16-án megtartott E-mailes szavazás keretében 

 

 
E-mailes szavazás kezdete: 2012. október 09. 

 

 

A szavazás zárása: 2012. október 16. 

 

 

 

 

Az E-mailes szavazásra jogosultak: Balogh Bettina, Balogh Judit, Balogh Zoltán, Gyozsán 

Zoltán, Horváth Csaba, Ignácz Vendel, Karagity István, Singovszky András, Tasnádi Tas. 

 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

 

 

EH/2012/3: 

 A 2011. évi SZJA 1%-a 2013 januárjában kerüljön szétosztásra a szakosztályok között. 

 

 

Választható lehetőségek:  

 

1.Igen 

2.Nem 

3.Tartózkodom 

 

 

 
Szám Megnevezés 

 

Igen Nem Tartózkodás (szavazat el 

nem küldése is 

tartózkodásnak minősül) 

EH/2012/3 

A 2011. évi SZJA 1%-a már 

megérkezett az egyesület 

bankszámlájára, ennek ellenére 

csak 2013 januárjában kerüljön 

szétosztásra a szakosztályok 

között. 
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EH/2012/4:  

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Együttműködési alaphoz benyújtott működési pályázaton 

(NEA-MA-12-M-1548) nem részesültünk támogatásban, az év elején a működési keretre 

félretett 80.000 forint kevésnek bizonyult, a működés finanszírozása pénzügyi átcsoportosítást 

igényel.  

 

Két opció lehetséges: 

a. Minden szakosztálytól (tehát az idén csatlakozott kézilabda- és a pártolói 

környezetvédelmi szakosztálytó is!) 10.000 forint átcsoportosításra kerül a működési 

költségek fedezésére. 

vagy 

b.  Idén már nem csoportosítunk át pénzt, viszont jövőre 200.000 forint kerül 

elkülönítésre a működési költségek fedezésére (az idei 80.000 forinttal szemben) a 

DÖKE részére megítélt önkormányzati támogatásból. 

 
 

Szám Megnevezés 

 

a b Tartózkodás (szavazat el nem 

küldése is tartózkodásnak 

minősül) 

EH/2012/4. 

Az elnökség megtárgyalta, hogy 

tekintettel arra, hogy a Nemzeti 
Együttműködési alaphoz benyújtott 

működési pályázaton (NEA-MA-12-M-

1548) nem részesültünk támogatásban, 

az év elején a működési keretre félretett 
pénz kevésnek bizonyult, a működés 

finanszírozása pénzügyi átcsoportosítást 

igényel.  
 

Opciók: 

a. idei átcsoportosítás 
b. 2013. évi működési keret 

növelése 

 

Felelőse: Balogh Bettina 
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A fenti szavazás eredményének értelmében az elnökség az alábbi döntést hozta: 

 

EH/2012/3 (10.16): 

Az elnökség támogatja, hogy a 2011. évi SZJA 1%-ok 2013-ban kerülnek jóváírásra a 

szakosztályok egyenlegén – az EH/2012/2 határozatban  már elfogadott összegeknek 

megfelelően. 

 

EH/2012/4 (10.16): 

Az elnökség támogatja, hogy a 2013. évi önkormányzati támogatásból 200.000 forintot 

különít el az egyesület a működési költségek fedezésére, s az ezen felüli összeg kerül 

szétosztásra a szakosztályok között - a 2012. októberi közgyűlésen elfogadott tényezők 

figyelembe vételével. 
 
 
Balogh Bettina – DÖKE elnök 


