
Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete összevont Elnökségi-Választmányi 
ülésének határozati tára 

10/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat  
 
Az elnökség és a Választmány a Választmányi elnök által előterjesztett napirendi pontokat 15 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadta el: 

1. GYEMSZI működés tapasztalatai 
2. Düsseldorfi látogatás megbeszélése 
3. Gazdasági igazgatói pályázatok tapasztalatai 
4. Októberi konferencia előkészületeinek megbeszélése 
5. Kórházak adóssághelyzetének áttekintése 
6. Elnöki beszámoló 
7. Egyebek 

 
11/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
Az Elnök által előterjesztett elnöki beszámolót a jelenlévők 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadták, azzal a feltétellel, hogy a kongresszuson szóban ki kell 
egészítenie. 
 
12/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
Az elnökség és választmány együttesen úgy döntött, támogatják azt a javaslatot, hogy az 
adósságfelmérés fogalmi pozíciói hajszálpontosan legyenek definiálva, beleértve az 
önkormányzatokkal kapcsolatos pénzforgalmat is. Valamint a kiértékelésbe vonják be a 
Magyar Kórházszövetség és az EGVE szakértőit a Minisztérium és a GYEMSZI illetékesei. A 
jelenlévők 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
13/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
Az EGVE elnöksége és választmánya felhatalmazza a jelölt elnököt és az elnököt arra, hogy 
jelezzék a GYEMSZI felé a vagyongazdálkodással kapcsolatos problémákat beleértve a 
havária eseteit is, tekintettel az éves zárási feladatokra, a beruházásokra. Emiatt kérni kell a 
döntéshozatalok felgyorsítását. A jelenlévők 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadták. 
 
14/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
Az EGVE elnöksége és választmánya döntése alapján a jelölt elnök és az elnök feladatot 
kapott arra, hogy a vagyongazdálkodással kapcsolatos problémákat a GYEMSZI-vel 
tisztázzák.  A jelenlévők 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
15/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
A Düsseldorfi látogatáshoz kapcsolódó utas listát és a repülőjegy rendelést a jelenlévők 15 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
 
 



16/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
A 2013. évben alacsonyabb árakon szerveződik a MEN. A jelenlévők 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
17/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
Az EGVE elnöksége és választmánya döntése alapján Államtitkár úrnak levélben 
megfogalmazza, hogy a hátralévő költségvetési tárgyalásoknál figyelembe véve a lehetséges 
parlamenti eszközöket érjék el, hogy a térítési alapdíjak (fekvő, járó, krónikus) növekedjenek 
tekintettel az elmúlt időszak gazdasági változásaira. (kötelező béremelések, infláció,..) A 
jelenlévők 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
18/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
A jelenlévők 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatják a 17 új tag 
felvételét. 
 
19/2012 (IX.12) számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
A jelenlévők, 13 igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal elfogadják a 100%-os 
EGVE költségviselést az ügyintéző továbbtanulásával kapcsolatban, azzal a feltétellel, hogy a 
tankönyveket az ügyintéző állja.  
 
 
 
 
 
 
 
 


