
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Amely készült az MVGYOSZ Elnökségének 2017. április 11-én (kedd) 10:00 órai kezdettel 
megtartott ülésén az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).  

Az elnökség tagjai közül jelen van: 

 Dr. Nagy Sándor elnök 
 Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök 

Barnóczki Gábor elnökségi tag 
Kácsor- Macska Zsuzsanna elnökségi tag 
Majoros Kálmánné elnökségi tag 
Nemes- Nagy Tünde elnökségi tag 

Pesti Zoltánné igazoltan van távol  
 
Az MVGYOSZ munkatársai részéről jelen van:  

Angyal Gábor szakmai vezető  
Baráth Barbara elnöki asszisztens  
Gál Enikő jegyzőkönyvvezető  
Simon F. Nándor PR és marketing ügyintéző  
 
A Felügyelő Bizottságtól jelen van:  

Szűcs Zsuzsanna 
Pál András  
 
Jelen van még Németh Andrea elnökségi Póttag  
A nyilvánosság részéről: Gyurka Anna és Szűcs György Csaba  
 
Dr. Nagy Sándor köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 6 elnökségi tag 
jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Pesti Zoltánné elnökségi tag előre jelezte, 
hogy az ülésen nem tud részt venni.  
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslat ismertetése:  

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnököt megillető 1. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 

3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

4.  Elektronikus szavazás megerősítése az új gazdasági vezető kinevezéséről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása 
Előadó: Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelőbizottság elnöke 

6. A 2016. évi közhasznúsági jelentés megvitatása és döntés a küldöttgyűlés elé 
terjesztéséről 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
8.  Döntés a Bartha Sándorné Alapítvány felszámolását követően fennmaradt 

vagyon átruházásáról a Vakok és Gyengénlátók Komárom- Esztergom Megyei 
Egyesület javára 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök   
9. Bejelentések, vegyes ügyek 
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Dr. Nagy Sándor kiegészítése, hogy az új gazdasági vezető kinevezésével kapcsolatban ne 
az elektronikus szavazás megerősítéséről szavazzanak, mert a kinevezése nem 2017. április 
10-étől, hanem április 13-ától szól. Ezért javasolja, hogy a 4. napirendi pont legyen: Döntés 
az új gazdasági vezető kinevezéséről.  
Valamint Nemes- Nagy Tünde elektronikus levélben érkezett javaslatát is figyelembe vette 
az elnökség, miszerint a 2018. évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe 
veendő szempontrendszer véglegesítését, elfogadását is vegyék napirendre.   
A közhasznúsági jelentés és a szakmai beszámoló véglegesítése még folyamatban van. 
Ezért arról, csak tájékoztatást hallgatunk meg, tehát a küldöttközgyűlés elé terjesztéséről egy 
későbbi ülésünkön fogunk dönteni. Ebből következően Az FB közhasznúsági jelentéssel 
kapcsolatos állásfoglalását is ezen az ülésen fogjuk megismerni. 
 

Az elnökség a 2017. április 11-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 
15/2017. (IV. 11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség 2017. április 11-ei ülésének napirendje: 

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnököt megillető 1. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 

3.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

4.  Döntés az új gazdasági vezető kinevezéséről 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

5. Tájékoztatás a szakmai beszámoló, a 2016. évi közhasznúsági jelentés 
helyzetéről, az FB véleményéről 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
6.  A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  Döntés a Bartha Sándorné Alapítvány felszámolását követően fennmaradt 

vagyon átruházásáról a Vakok és Gyengénlátók Komárom- Esztergom Megyei 
Egyesület javára 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök  
8.  A 2018. évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe veendő 

szempontrendszer véglegesítése, elfogadása 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
9. Bejelentések, vegyes ügyek 
 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. Beszámoló az elnök munkájáról 

Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

Az elnök a beszámolóját az ülés előtt írásban megküldte az alábbiak szerint: 
Állami rendezvények fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéséről írt alá 
megállapodást a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Honvédelmi Minisztérium (HM) és négy 
országos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezet, amelyen képviseltem a 
Szövetséget.  
Részt vettem az Esélyegyenlőség biztosítása a mozgókép gyártás területén és a 
filmforgalmazásban témájú szakmai megbeszélésen. Az audio narrálás szabályozásáról 
egyeztetést kezdeményeztem a rendezvényen jelen levő FSZK munkatársaival. 
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács képviseletére Földesi Erzsébetet javasolta a 
Szövetség az Európai Bizottság éves Work Forum rendezvényén. 
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Az újjáalakuló Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületbe Két tagot 
javasolt delegálni a szövetség az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjai közül. 
Pályázatot nyújtottam be a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalás programja 
keretében, bankjegy azonosítást támogató okos eszközök beszerzésére, súlyosan 
látássérült személyek részére. 
Meghívót kaptunk a Szerbiai Vakok Szövetsége elnökétől, Milan Stošić úrtól. Idézem: 
Örömömre szolgál, hogy meghívhatom Önöket a vakok szövetsége találkozójára, melynek 
ideje és helye 2017. április 21-22., Belgrád. A találkozó szervezője és rendezője a Szerbiai 
Vakok Szövetsége, együttműködésben a Linzi Egyetem alá tartozó, Nemzetközi 
Infokommunikációs Tábor nevű szervezettel (International Camp on Communications and 
Computers (ICC – University of Linz – Austria). 
A találkozó témája: „A szervezeteink közötti, a fiatalokkal kapcsolatos ügyek témájában 
folytatott együttműködés javítása, szorosabbá tétele”. 
A Szerbiai Vakok Szövetsége számára egyik legfontosabb feladat a fiatalokkal való 
foglalkozás, a szűkebb és tágabb régiónkban élő barátainkkal folytatott együttműködés igen 
fontos számunkra. Figyelemmel az Önök szervezete által végzett munkára, illetve a régió 
számos szervezetével már eddig is folytatott együttműködésre, szilárdan hiszünk abban, 
hogy ennek a találkozónak a révén együttműködésünk még hatékonyabbá fog válni, az 
ifjúsággal kapcsolatos munkánk még eredményesebbek lesznek. E célunk eléréséhez 
szükségünk van az Önök segítségére, sikerünk pedig – bármelyik ország hiánya esetén is – 
nem lesz teljes! 
Bizományosi szerződést írtam alá az Inventive Trading Kft.-vel rozsdamentes DIAMOND 
felületű taktilis útburkolati elemek értékesítésére. Bemutató falat helyeztünk el az aulában, 
ahol meg lehet tekinteni a kínálatot, és segítséggel ki is lehet próbálni. 
Együttműködési megállapodást írtunk alá a Pécsi Állatkerttel, melynek kapcsán a vak és 
gyengénlátó látogatók és kísérőik a Szövetség által kiadott igazolvány alapján 
kedvezményesen (100 Ft/fő, kísérőjük számára 200 Ft/fő) látogathatják az Állatkertet.  
A Fogyatékosságügyi Főosztály kérésére a lakás és lakókörnyezet akadálymentesítésének 
támogatási rendszerére, valamint a támogatási rendszer átalakítására javaslatokat 
gyűjtöttem össze, amelyeket megküldtem a főosztályvezető úrnak. 
Megszerveztem és levezettem a Nemzeti Programbizottság a Jó látásért civil szerveződés 
által létre hívott Segédeszköz Bizottság ülését. Számba vettük a vak és gyengénlátó 
emberek életvitelét segítő eszközöket, a meglevő támogatások mellett új támogatási formát 
dolgoztunk ki. 
Simon F. Nándor munkatársammal felkerestük a Zeneakadémia programigazgatóját, akivel 
Ungár Imre halálának 45. évfordulójára emlékezve egy koncert szervezésében állapodtunk 
meg. 
Az elnökség határozatában foglaltak szerint rendeztük a Vakok és Gyengénlátók Nógrád 
Megyei Egyesülete elnökével az egyesület irodájának jogi helyzetét. 
Dr. Kunkli Tibor írásbeli kezdeményezésével egyet értve, az alelnökkel közösen 
indítványoztuk az Alapvető Jogok Biztosának, hogy járjon el azon hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetése érdekében, miszerint: „írásra vagy olvasásra képtelen 
személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez a nyilatkozat közokiratba foglalása 
szükséges, amelyben e körülményre utalni kell.” Tehát az ingatlan adásvételével 
kapcsolatosan a szerződés érvényességéhez ne legyen kötelező a közjegyzői záradék. 
Részt vettem a Kézzel Fogva Alapítvány által szervezett „Tapintható kiállítás” megnyitóján a 
Széchenyi Fürdő dísztermében, ahol találkoztam és beszélgettem Soltész Miklóssal, az 
EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárával.  
Jelen voltam a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete közgyűlésén, amelyen 
tájékoztattam a jelen levőket az akadálymentesítés helyzetéről. 
Munkatársaimmal meghívást kaptunk az Óbudai Egyetem ARIADNÉ vakvezető rendszer 
sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára. Az Óbudai Egyetem innovatív fejlesztésének 
eredménye az ARIEDNÉ vakvezető rendszer, mely a látássérültek számára biztosít 
lehetőséget közlekedési akadályok leküzdésére, elérhető áron. A fehérbot rezgéssel és 
csipogó hanggal jelzi a vezetősávot, amelyet a Szövetségbe érkező vak személyek 
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teszteltek és a fejlesztést jónak értékelték. A témával kapcsolatban nyilatkoztam a Karc-, az 
Európa- és a Civil Rádiónak. 
Az Európai Fogyatékosügyi Fórum közgyűlésén az EDF és tagszervezetei egy megújított, az 
elmúlt 15 év során a  fogyatékos ügy területén szerzett tapasztalatokkal felülvizsgált 
nyilatkozat elfogadására készül, amelyet véleményeztünk a nemzetközi referenssel. Az új 
nyilatkozatot az EDF fennállásának 20. évfordulója alkalmából, az ismét Madridban sorra 
kerülő eseményen fogadják el.  
Megválaszoltuk az EMMI Foglalkoztatási Rehabilitációs Főosztályának felméréssel 
kapcsolatos levelét. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény azt az újdonságot 
hozta foglalkozási rehabilitációs szempontból, hogy a Kbt. 11.§ 1) pont alapján mentesíti a 
közbeszerzési kötelezettség alól a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű 
személyek által előállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzését. Ezért az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma ezúton kívánja felmérni, hogy a foglalkoztatást végző szervezetek 
milyen terméket gyártanak, hány főt foglalkoztatnak, mely adatok szükségesek a 
végrehajtási jogszabályok megalkotásához. A Szövetség a pontírású kiadványok készítését 
jelölte meg, mint igénybe vehető és megrendelhető szolgáltatást. 
 
Az elnökség tagjai kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban.  
Nemes- Nagy Tünde az állami ünnepségek akadálymentesítéséről kérdezte az elnök urat.  
Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy az állami ünnepségek olyan helyszínen legyenek, amelyek 
akadálymentesen megközelíthetőek, a vak és gyengénlátó emberek számára amennyiben 
igénylik, kísérőt biztosítsanak, vagy narrációt, pontírásos kiadványok kiadását.  
 
Barnóczki Gábor a támogatásba bevont új munkavállalókra és munkakörökre kérdezett rá.  
Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy 3 főre adott be a Szövetség pályázatot, két főre kaptunk 
támogatást. Új munkatársak: Berkó Norbert az okosklub munkatársa és Dr. Nagy Anikó 
ifjúsági referens. Erősíteni szeretnénk a fiatalokkal való munkát, valamint nemzetközi 
levelezéseinkből tudjuk, hogy a külföldi Vakok Szövetségei foglalkoznak a fiatalokkal és mi is 
fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását, tájékoztatását.  
Bejelentkeztünk az Európai Unió támogatásával megvalósuló VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 
„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektbe.   
 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám az elnöki beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatát az 
elnökség az alábbiak szerint fogadta el: 
 

16/2017. (IV.11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2017. március 3. és a 2017. április 9. 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.  
 
2. Döntés az Elnököt megillető 1. negyedévi prémium kifizethetőségéről  

Előadó: Dr. Ozvári- Lukács Ádám alelnök  
 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám kérdésére az elnökség egyhangúan megszavazta Dr. Nagy Sándor 
elnök 1. negyedéves prémiumának kifizetését.  
 
17/2017. (IV.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség Dr. Nagy Sándor elnök 1. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor, Nemes- 
Nagy Tünde, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna) 
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A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.  
 
3. Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető  
 

Angyal Gábor elmondta, hogy nem küldött írásbeli összefoglalót az elmúlt időszak 
munkájáról, mert a közhasznúsági jelentés szakmai beszámoló részének megírása 
elhúzódott és még néhány témakör megírása hátravan.  
 
Egyesületek meghívásának eleget téve a Segédeszköz bolt és a Vakvezetőkutya Iskola 
együtt tart bemutatót. A segédeszközök eladásánál problémákba ütköztünk, mert az internet 
kapcsolat nem volt megfelelő és nyomtató sem állt rendelkezésünkre, így a gépi számlázás 
nehézkes volt. Ezt orvosolandó, nyomtatót és mobilnetet is viszünk magunkkal mindenhová.  
 
A Kutyaiskola felújítása már majdnem befejeződött. A 2017.04.29-én tartandó Országos 
Vakvezetőkutyás Találkozón már mindenki megnézheti.  
 
Szűcs Zsuzsanna kérdése: növelitek a kiképzők számát?  
Angyal Gábor elmondta, hogy igen, Gazsó Krisztinát felvették, neki megvan a habilitációs 
kutyakiképzője OKJ-s vizsgája.  
Bajnóczy Enikő és Németh Ágnes pedig most fog vizsgázni Vakvezetőkutya kiképző OKJ-s 
oklevélért.  
 
Az okosklub jól működik, szívesen jönnek a tanulni vágyók és kifizetik a kért tagdíjat.  
Szeretnénk az egyesületeknek is biztosítani a lehetőséget, hogy szakembert képezzünk, aki 
aztán az egyesületi tagoknak segít az okostelefonok, számítógépek kezelésének 
megtanításában. Az egyesületi szakemberek képzését ingyen biztosítanánk.  
 
Elnök úrral Szegeden voltam taggyűlésen, ahol a közhasznúsági jelentést fogadták el.  
Játékfilmforgatást lesz a Szövetség székházában 2017. április 27-én, amelynek előkészületi 
munkáit szerveztem.  
Tegnap fotó kiállítás megnyitó volt itt a székházban. Egy fotóművész néhány látássérültnek 
fotós klubot tart és az ő képeikből állítottak ki párat.  
Az olvasósarokkal kapcsolatban a felmérésre kevés válasz érkezett, összesen 9 darab 
választ kaptunk a 92 kiküldött megkeresésből. A hírlevélben is benne volt és a 
tagegyesületek közül is sokan beletették a hírleveleikbe. Telefonos és e-mailes válaszok 
érkeztek és egy fő mondta, hogy igénybe venné, a többiek olyan válaszokat adtak, hogy 
igénybe vennék, ha nem élnének ilyen távol.  

 
Az elnökség a szakmai vezető munkáját megköszönte és a beszámolót tudomásul vette. 
4. Döntés az új gazdasági vezető kinevezéséről  

Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök  
 
Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy Dr. Verdes Zsuzsanna önéletrajzát és a kinevezéséről 
szóló előzetes határozatot kiküldte az elnökség részére. Kérte, hogy Dr. Verdes Zsuzsanna 
mondjon magáról néhány fontos dolgot.  
 
Dr. Verdes Zsuzsanna elmondta, hogy közgazdász, jogász és mérlegképes könyvelő is. 
Dolgozott SZJA 1 százalékos támogatások adataival. A Szövetség könyvelésének átnézését 
10-én tudta megkezdeni, de még van mit átnéznie.  
Az FB részéről kérdésként hangzott el az új gazdasági vezető milyen vezetői tapasztalattal 
rendelkezik? 
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Az előző hely ahol dolgoztam, az én kezem alatt futott át minden jellegű munka, tehát rálátok 
a könyvelés teljes egészére.  
Szeretne a Szövetségben új könyvelő programot bevezetni, mert a régi már nem felel meg a 
mi elvárásainknak, mondta el Szűcs Zsuzsanna kérdésére válaszolva.  
De az elsődleges feladat most a 2016-os év lezárása.  
 
Szűcs Zsuzsanna a felügyelő bizottság elnöke kérdése: miért nem írtak ki pályázatot a 
gazdasági vezető személyére?  
 
Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy nincs előírva, hogy pályázatot kell kiírni, az alapszabály 
értelmében az elnök tesz a gazdasági vezető személyére javaslatot és az elnökhöz kötötten 
nevezik ki, az elnök megbízásának lejárta után 30 napig lehet a gazdasági vezető.  
 
Szűcs Zsuzsanna FB-elnök elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság részéről nehezményezi 
azt, miszerint nem kaptak tájékoztatást Kutor Sándorné korábbi gazdasági vezető 
felfüggesztéséről 
 

Dr. Ozvári- Lukács Ádám hozzáteszi, hogy az előző gazdasági vezető, Kutor Sándorné 
azonnali munkaviszonyának megszüntetését nem lehetett máshogy megoldani. A Munka 
Törvénykönyve szabályozza, hogy mivel határozott jogviszonyról volt szó, kötelezettség 
szegés miatti felmondás volt, úgy lehetett volna még elküldeni, hogy bruttóban egy éves 
munkabérét kellett volna kifizetni. 
 
Nemes- Nagy Tünde kérdésére, hogy Kutor Sándorné indít-e pert, Dr. Nagy Sándor 
elmondta, hogy még nem tudjuk. Dr. Ozvári- Lukács Ádám kiegészítette, hogy ha nyújt is be, 
azt majd később tudjuk meg az elhúzódó bírói döntések miatt.  
 
A határozati javaslat ismertetését követően az elnökség egyhangúan elfogadta Dr. Verdes 
Zsuzsanna kinevezését.  
 
18/2017. (IV.11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség jóváhagyja Dr. Verdes Zsuzsanna Magdolna (4029 Debrecen, Bercsényi u. 89. 
1/2 sz. alatti lakos) gazdasági vezető kinevezését, amely az alapszabály értelmében az 
elnök választását követő 30. napig tart.  
Személyi alapbére 320.000 Ft/hó.  
Munkaideje heti 40 óra. 
 
Munkaidő kezdete: 2017. április 13. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 

5. Tájékoztatás a szakmai beszámoló, a 2016. évi közhasznúsági jelentés 
helyzetéről, az FB véleményéről 

  Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
 

A közhasznúsági jelentés az elnökségi ülés időpontjáig nem készült el.  
Az újonnan kinevezett gazdasági vezető, Dr. Verdes Zsuzsanna az elnökségi ülés 
időpontjáig nem végzett a 2016. év lezárásával, mivel az ülés előtt 2 nappal kapta meg az 
anyagot. Angyal Gábor sem végzett még a szakmai rész megírásával. Minél hamarabb meg 
kell lennie a Közhasznúsági jelentésnek.  
Amint elkészül, megvizsgálja az FB és a könyvvizsgáló. A feltárt hibákat ki kell javítani. Ezt 
követően ennek a napirendnek a megtárgyalására elnökségi ülést hívok össze és a végleges 
jelentésről határozunk, mondja Dr. Nagy Sándor.  
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6.  A Küldöttgyűlés napirendi pontjainak jóváhagyása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

 
Írásban megkapták az elnökség tagjai a napirendi pontokat.  
Kérdésre válaszolva Dr. Nagy Sándor és Dr. Ozvári- Lukács Ádám elmondták, hogy az 
alapszabályt nem kell módosítani.  
Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy EET ülésen szeretné megvitatni, hogy legyen egységes a 
tagsági igazolvány.  
Ezt követően az MVGYOSZ 2017. május 20-ai küldöttgyűlésének napirendi pontjait és a 
meghívó szövegét (1. sz. melléklet) az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

 
19/2017. (IV.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség az MVGYOSZ 2017. május 20-ai Küldöttgyűlésének meghívóját az 1. sz. 
melléklet alapján fogadja el. Egyben felhatalmazza az elnököt, hogy hívja össze a 
küldöttgyűlést és küldje ki a meghívót. 
 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
 
7. Döntés a Bartha Sándorné Alapítvány felszámolását követően fennmaradt vagyon 

átruházásáról a Vakok és Gyengénlátók Komárom- Esztergom Megyei Egyesület 
javára 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök   

 
Dr. Nagy Sándor röviden ismertette, hogy a megyei szervezetek nem voltak önálló jogi 
személyek, ezért kezdeményezésükre a Szövetség alapítványokat hozott létre, ilyen volt a 
Bartha Sándorné Alapítvány is Komárom- Esztergom Megyében. Frecska József 
működtette, majd az új vezetés nem foglalkozott az alapítvánnyal, ezért felszámolták. Mivel a 
pénz a Szövetséget illetné, de Komárom-Esztergom megyében gyűjtötték össze, ezért 
véleménye szerint a helyi szervezetet illeti.  
Az elnökség egyhangúan támogatta a javaslatot.  

 
20/2017. (IV.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy dönt, hogy a Tatabányai Törvényszék Pk60032/1994/27 végzése alapján 
megszűnt Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Vak és Gyengénlátó Fiatalokért „v.a” 
elnevezésű, 2800 Tatabánya, Mártírok u. 24. székhelyű alapítvány elkülönített letéti 
bankszámláján fellelhető 228.999- Ft összegű pénzösszeget, mint megmaradó vagyont a 
Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete bankszámlájára utalja át az 
MVGYOSZ.   
 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
8. A 2018.  évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe veendő 
szempontrendszer véglegesítése, elfogadása 
Előadó: Dr. Nagy Sándor Elnök  
 
Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy a legutóbbi tárgyaláson elhangzottakat is beépíttette a 
tervezetbe.  
A kiegészítő javaslatokkal együtt az elnökség egyhangúan elfogadta a szempontrendszert. 
(2. sz. melléklet) 
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21/2017. (IV.11.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség elfogadta a 2018. évi költségvetési támogatás tagegyesületek közötti felosztása 
során figyelembe veendő szempontok rendszerét. 
 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
9. Bejelentések, vegyes ügyek  
 
Barnóczki Gábor elmondta, hogy a LÁRKE szervezésében június 13-án rehabilitációs 
konferencia lesz és őt előadónak kérte fel Szokó Zsolt elnök. MVGYOSZ szerepe a 
rehabilitációban lesz a témája, munkakörök, bértámogatás stb.  
 
Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy az egyesületeknek is kiküldték az Országos Braille-
olvasó verseny kiírását, mindenkit bíztat a részvételre.  
Arról is tájékoztatott, hogy pályázatot nyertek Reformációs emlékhelyek felkeresésére, 
Nagykárolyba mennek majd. Valamint a reformáció történetéről a hangstúdióban anyagot 
fognak felolvasni.  
Egy másik pályázaton is nyertek, Közösen egy közösségért, már harmadik alkalommal és 
idén földrajz és biológia anyagokat olvasnak fel, amiket elkérhetnek a látássérült érettségire 
készülők.  
 
Egyéb téma nem merült fel, Dr. Nagy Sándor elnök az ülést berekesztette. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
     dr. Nagy Sándor               Gál Enikő            Barnóczki Gábor 
             elnök              jegyzőkönyvvezető                       jegyzőkönyv hitelesítő      
 


