Az MVGYOSZ Elnökségének
2018. április 17-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
15/2018. (IV.17.) Sz. Elnökségi határozat
Az elnökség 2018. április 17-ei ülésének napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A zsarolóvírus által okozott problémák kezelésének megbeszélése
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Az ingatlan bérbeadásának újratárgyalása, továbbá az ingatlan vásárlásáról
szóló határozat indoklásának pontosítása az FB javaslatai alapján
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Tájékoztatás a Távszem projekt aktuális helyzetéről
Előadó: Erhart Péter szolgáltatásvezető
A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány kérelmének elbírálása
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei Szervezete tevékenységének megvitatása
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök
Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
16/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség az elnök 2018. január 31-e és a 2018. április 16-a közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Dr. Ozvári-Lukács Ádám, Barnóczki Gábor,
Nemes-Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.

17/2018. (IV.17) Sz. elnökségi határozat
A 13/2018. (III.13.) Sz. elnökségi határozat által megállapított küldöttgyűlési időpontot vis
maiorra tekintettel elhalasztja és az új ülés időpontját később határozza meg.
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –

18/2018 (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség a 36/2017. (IX.20.) sz. Elnökségi Határozat indoklását az alábbiak szerint
módosítja:
Az elnökség előzetes mérlegelés alapján, az ingatlanban kedvezményes bérleti jogviszonyt
biztosít a Szövetség vezető tisztséget betöltő, budapesti lakóhellyel nem rendelkező
munkatársai számára.
Bérbe adással hasznosítva bevételhez juttatja a Szövetséget.
A határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
19/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség a 40/2017. (XI.09.) sz. Elnökségi Határozatban a bérleti díjat megállapító
második mondatot az alábbiak szerint módosítja:
A bérleti díjat kedvezményesen 110.000 ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a lakás
használatával járó összes költséget a bérlők kötelesek viselni.
A határozatot támogatta: Dr. Ozvári-lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy Tünde,
Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
Dr. Nagy Sándor érintettsége okán nem vett részt a szavazásban.
20/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség megtárgyalta a Gyengélátó Gyermekekért Alapítvány kérelmét. A kérelemben
foglaltaknak megfelelően a gyermekek üdülését 158.600 Ft-tal támogatja, azzal, hogy a
támogatást támogatási szerződésbe foglalják, a szerződés része a szakmai beszámoló
megküldése.
A határozatot támogatta: Dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes-Nagy Tünde,
Majoros Kálmánné, Kácsor-Macska Zsuzsanna
A határozatot ellenezteTartózkodott –
Dr. Nagy Sándor nem vett részt a szavazásban, mert az Alapítvány Debreceni.

21/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
1./ Az elnökség elhatárolódik a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének
tevékenységétől.
2./ Az elnökség kezdeményezi az etikai bizottságnál a szervezet kizárását.
3./ Az elnökség felkéri az etikai bizottságot, hogy vizsgálja meg, a Vakok és Gyengénlátók
Fejér Megyei Szervezete tevékenységét, különös figyelemmel arra, hogy

a) Levélküldeményeit vak írást imitáló cédula borítékba helyezésével postázza. A levél
mellett Braille-pontok vannak csak a papíron, amelyre hivatkozva ingyen adja fel, ami
etikátlan.
b) Leveleiben mennyire tanúsít helyes magatartást, mennyire vezeti félre a célközönséget,
akit levelével megkeres, mennyire árt, állítja be negatív színben a vak emberekkel
kapcsolatos ismereteket, mennyire hiteles a tájékoztatása.
A fenti határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –
22/2018. (IV.17.) Sz. elnökségi határozat
Az elnökség munkacsoportot hoz létre a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete
tevékenységének vizsgálatára.
A munkacsoport vizsgálja, hogy a szervezet ország szerte elküldött különböző megkeresései
mennyiben egyeztethetőek össze az MVGYOSZ alapszabályában foglalt céljaival és
szakmai tevékenységével. Munkája során vizsgálja a szervezet leveleit, jelentéseit,
tevékenységét, együttműködését a Szövetséggel, közhasznúsági mellékleteit, szakmai
beszámolóit.
A munkacsoport tagjai: Fodor Ágnes, Majoros Kálmánné, Nemes- Nagy Tünde, Dr. OzváriLukács Ádám.
A bizottság a munkáját a következő elnökségi ülésig végezze el.
A fenti határozatot támogatta 6 elnökségi tag, (jelenlévők egyhangúlag).
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –

