Az MVGYOSZ Országos Elnökségének
2011. október 25-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
71/2011. (X.25.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség 2011. október 25-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
A 2012. évi költségvetési kilátások
Tájékoztatás a népszámlálási kérdőívek online akadálymentes kitöltésével kapcsolatban
(meghívott vendég: Szuhaj Mihály, az INFOALAP kuratóriumi elnöke)
3. Döntés az EBU EU-s Közvetítő Bizottsági tagsággal kapcsolatban
4. A szervezet, közösség részére adható „Miniszteri elismerő oklevélre” vonatkozó
javaslatok és a Természetes személy részére adható kitüntetési javaslatok felterjesztésével
kapcsolatos e-mailes döntés megerősítése
5. Vakok Világa c. folyóirattal való problémák megvitatása
6. Hermina Egyesület határozatának előterjesztése
7. FESZT-OFT képviselet
8. Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezetével kapcsolatos problémák megbeszélése
9. Tankönyvellátás működési rendjéről készült dokumentum áttekintése
10. Bejelentések, vegyes ügyek
1.
2.

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 72/2011. (X.25.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy minden tagegyesület méltányossági terembérleti díjért
veheti igénybe a Szövetség székházának termeit az alábbi feltételekkel:
Bérelheti a tagegyesület az MVGYOSZ székházában található termeket minimum 4 órára
10.000 Ft díjért azzal a kitétellel, hogy a rendezvény támogatójaként megjelöli az
MVGYOSZ-t, hozzájárul ahhoz, hogy az MVGYOSZ közhasznúsági jelentésében a
támogatás összegét feltüntesse, a rendezvényről fotókat és beszámolót készít, melyet a
szövetség megjelentet a honlapján, vagy a folyóiratban. A terembérlethez nem kapcsolódnak a
catering szükséges járulékos elemek, a hangosítás, vetítő, valamint a takarításról is a
szervezőknek kell gondoskodniuk.
A termet kedvezményes díjért nem kaphatja bérbe az a szervezet, aki a rendezvényét
pályázatból valósítja meg, illetve ha üzletszerű tevékenységet végez, és ebből haszna
származhat.
Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül a bérbeadás során, akkor az adott egyesület
figyelmeztetésben részesül, vagy meghatározott ideig nem veheti igénybe a kedvezményeket.
Az MVGYOSZ elnöke erre vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a Szövetség
tagegyesületeivel. Más látássérültekért tevékenykedő szervezetek esetében az elnökség egyedi
döntése alapján kerülhet sor az együttműködéséi megállapodás aláírására.

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Dr. Micserics József, Szakály Melinda
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Tóka László
Barnóczki Gábor

