AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének
2010. szeptember 9-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
37/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség 2010. szeptember 9-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el.
1. Elnöki tájékoztató
2. Komárom-Esztergom megyei Egyesület beszámolója és meghallgatása,
döntés az önrész kérelmükről
3. Döntés a tagegyesületek Braille emlékéremre történt felterjesztéseiről
4. Döntés a Dr. Balló Istvánné született Rottenberg Éva közérdekű meghagyása nyomán,
középiskolai tanulmányokat folytató, vagy azt 2010. szeptemberében megkezdő vak
illetve aliglátó gyermekek számítástechnikai segédeszközök pályázatáról
5. Döntés a természetes személyekre vonatkozó pályázatokról
6. Döntés a Fehér Bot Napról
7. A FB indítványának megvitatása az OKGY által hozott 3/2010 (IV.10.), 4/2010
(IV.10.), 5/2010. OKGY határozat alapján
8. Méltányossági kérelem megvitatása
9. Pályázat kiírása az intervenciós alappal kapcsolatban
10. A MVGYOSZ elnöke és hivatalvezetője szerződéskötési jogkörének felülvizsgálata
11. Vegyes ügyek, bejelentések
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 38/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a Komárom-Esztergom megyei Látássérültek
Egyesülete részére az MVGYOSZ felé benyújtott kérelme alapján a FOG-FOF-10-es
pályázatának önrészét biztosítani tudja azzal a feltétellel, hogy az igényelt összeget (780.000
Ft) 3 év alatt törleszti vissza. Az igényelt összeg első törlesztő részletét 2011. március 31-ig
kell az MVGYOSZ számlájára átutalni. A támogatás visszatérítésének garanciája az inkasszó
levél valamint a kölcsön visszatérítésének elmulasztása esetén szankcióként az MVGYOSZ
által adható támogatási formákból való kizárás. Támogatás további feltétele, hogy a FOG-

FOF-10-es pályázat elszámolását ne csak a minisztérium felé, hanem az MVGYOSZ felé is
küldje meg az egyesület. A szerződéstervezetet az elnökség minden tagja megkapja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Szakály Melinda, Dr. Micserics József, Bognárné Baráth Barbara
Határidő: 2010. szeptember 30.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: Németh Orsolya
39/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy 2010. évben Braille-emlékérmet azok a jelöltek
kaphatnak, akik az elnökség személyenként 10 ponttal méltányolt pontszám alapján 60 vagy
annál több ponttal jutalmazott. Dr. Szabó Miklós jelölését későn beadott jelölés és méltatás
miatt az elnökség nem tudta elfogadni. Név szerinti jelöltek: Balázs Imre (post humus) 60
pont, Bán Sándor 63 pont, Jankó Sándorné 52 pont, Sirkó László 53 pont, Várvölgyi János 69
pont.
A pontszámok alapján az MVGYOSZ elnöksége Braille-emlékérmet adományoz:
Balázs Imre (post humus) részére,
Bán Sándor részére,
Várvölgyi János részére.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan)
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: 0
40/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy a természetes személy tagok részére 2010. évben kiírt
segédeszköz pályázatán - figyelembe véve a 2010. évi adószabályokat – a hét természetes
személy tag által benyújtott pályázatot olyan módon támogatják, hogy az MVGYOSZ az
igényelt összegek 30 %-át biztosítja. A nyertes pályázók részére tájékoztatást kell küldeni
arról, hogy a támogatás átvételekor milyen körülmények és milyen követelmények állnak vele
szemben. Amennyiben a természetes személy tag nem kívánja igénybe venni a támogatást (pl.
jelen adózási szabályok miatt) úgy az MVGYOSZ a fennmaradó támogatási összeget a
következő évi segédeszköz támogatás céljára tartalékolja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan)
A határozatot ellenezte: 0

Tartózkodott: 0
41/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy dönt, hogy a természetes személy tagok részére segédeszköz illetve tanulmányi
támogatásra kiírt pályázatok beadásának határidejét a jövő évre vonatkozóan egységes
időpontban határozza meg. A beérkezendő tanulmányi támogatásra - a jelen adózási helyzetre
illetve az alacsony támogatási összegre való tekintettel - az MVGYOSZ az 1 % terhére 30.000
Ft-ot különít el. Amennyiben a tanulmányi támogatások beérkeznek, az összeg
felhasználhatóvá válik, ha nem érkezik be tanulmányi támogatás, akkor a 30.000 Ft-ot nem
használják fel támogatásra.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: 0
42/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a Dr. Balló Istvánné született Rottenberg Éva közérdekű meghagyása
nyomán kiírt pályázaton a beérkezett pályázati dokumentumok előzetes szűrése alapján 0-20
pontig értékelték a pályázat beadóit. A 48 beérkezett pályázatból az első 7 legtöbb pontot
gyűjtött pályázó nyert laptopot:
Nyics Kitti Nikolett 118
Velegi István 112
Turányi Attila 109
Helmes Renáta 108
Tanka László 98
Taskovics Adél 97
Babik Tamás 90
A pályázókat levélben értesítik. Az átadó ünnepségre 2010. október 14-én a Fehér Bot Napján
kerül sor.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Bognárné Baráth Barbara
Határidő: 2010. szeptember 23.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: 0

43/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség tényfeltáró bizottságot állít fel a 4/2010. (IV.10) sz. OKGY
határozatban szereplő Erős és Társa Könyvelőiroda által küldött 2009-es évről szóló analitika

(Excel táblázat) keletkezési körülményeiről. Tényfeltáró bizottság tagjai: Dr. Tóka László, Dr.
Ozvári-Lukács Ádám, Kovács Béla. Legkésőbb szeptember 15-én továbbítja a titkárság.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: 2010. október 31.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: 0
44/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy Durgonics Tamás részletfizetési kérelmét a vakvezető kutya örökös
használatbavételi díjának 10.000,- Ft összeg részletekben történő kifizetését támogatja. Az
50.000 Ft örökös használatbavételi díj részleteit minden hónap 25-ig napjáig kell az
MVGYOSZ számlájára utalni. Első fizetési hónap: 2010. október.
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: 2010. októberértől minden hónap 25-e, 5 hónapon keresztül
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan)
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: 0
45/2010. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az intervenciós alapra a következő ülésen a írják ki a
pályázatot. Az elnökségi tagok részére előzetesen kiküldésre kerül az előző évi intervenciós
pályázati kiírás.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Szakály Melinda, Bognárné Baráth Barbara
Határidő: 2010. szeptember 15.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan)
A határozatot ellenezte: 0
Tartózkodott: 0

