AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének
2012. július 10-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
59/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2012. július 10-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója
Döntés az Unica Biztosító és a ProFutura Firmus Független Biztosítási és Szolgáltató
Kft. együttműködési megállapodásáról
Tájékoztatás a 2012. évi minisztériumi költségvetés tervezéssel kapcsolatos
tapasztalatokról
A 2012. július 1-jei demonstráció tapasztalatainak megbeszélése
Megbeszélés a várhatóan megjelenő „megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról” szóló
szabályozás tájékoztató rendezvényeivel kapcsolatosan
Iratbetekintési szabályzat elektronikus elfogadásának megerősítése
A „Nyitott-ház”-ról szóló elnökségi határozat módosításainak megvitatása
Döntés a Braille-emlékérmek adományozásáról
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 60/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az elnöki kabinet munkájáról adott tájékoztatást elfogadta.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 61/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az Unica Biztosító és a Profutura Firmus Független Biztosítási és Szolgáltató Kft.
Együttműködési megállapodásra tett ajánlatát visszautasítja.
Indokolás: Felhatalmazott: -

Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 62/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete (LÁRKE) állami költségvetési
támogatáshoz kapcsolódó költségvetési tervezésének késése miatt a következőkről határoz:
Az MVGYOSZ a szerződéskötést követően kiutalja a támogatási összeget a LÁRKE-nek, de
mivel a LÁRKE két héttel a határidő lejárta után nyújtotta be a bekért szakmai és pénzügyi
terveket - és a késés okáról nem tájékoztatta időben az MVGYOSZ-t - az MVGYOSZ-t ért
hátrányok arányában szankcionálja a LÁRKE-t, amely szankcióról a jövőben dönt.
Indokolás: Fejér megyében a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületének támogatása
már megszűnt, az itt élő látássérültek érdekeit figyelembe véve született meg az
elnökség döntése
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László)
63/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az a tagegyesület, amely az MVGYOSZ által a különböző támogatásokhoz bekért adatokat
határidőre nem szolgáltatja, napi bruttó 5.000,- forint kötbért köteles fizetni.
A határidő lejárta után a várakozási idő 10 naptári nap. Amennyiben a 10 naptári napon belül
nem küldi be a bekért anyagot, az adott támogatásból kizárásra kerül a kötbér megfizetése
mellett.
A határidő lejárta előtt 5 nappal hiánypótlásra vagy egyeztetésre van lehetőség. Ha az adott
támogatási formával kapcsolatban van egyéb hiánypótlási határidő, ebben az esetben annak a
határidőnek kell megfelelni. A nem befizetett kötbér a kifizetendő támogatásból levonásra kerül.
Az OE fenntartja magának a jogot a további szankcionálásra.
Az MVGYOSZ alkalmazottaitól segítség kérhető.
Az adatszolgáltatás kérésekor ezen elnökségi határozatra hivatkozni kell az MVGYOSZ-nek, és
tájékoztatást kell adni arról, hogy milyen támogatáshoz kéri a központ az adatokat.
Hiánypótlás kérésekor a hiányosságok konkrét, tételszerű felsorolása szükséges.
Indokolás: -

Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

64/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE saját korábbi, 72/2011. (X. 25.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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. A második és minden további négyórás blokk az MVGYOSZ
tagszervezeteinek 10.000,- forintba kerül.
Más látássérültekért tevékenykedő szervezetek esetében a méltányossági terembérleti díj első 4
órára szintén 10.000,- forint, azt követően pedig minden megkezdett óráért az MVGYOSZ
terembérleti díjtáblázata alapján fizetendő.
A méltányossági terembérlet feltétele, hogy az adott tagegyesület, illetve csatlakozó szervezet 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 tagegyesület, illetve csatlakozó
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 tagegyesület,
illetve csatlakozó szervezet az Országos Elnökség részéről figyelmeztetésben részesülhet, vagy
az Országos Elnökség döntése alapján meghatározott ideig nem veheti igénybe a
kedvezményeket, illetve az Országos Elnökség felbonthatja a már megkötött együttműködési
megállapodást.
Az MVGYOSZ elnöke a fentiekre vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a Szövetség
tagegyesületeivel. Más látássérültekért tevékenykedő szervezetek esetében az elnökség egyedi
döntése alapján kerülhet sor az együttműködési megállapodás aláírására (csatlakozó
szervezetek).
Indokolás: -

Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: -

65/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE a 2012. évi Louis Braille-emlékérem kiosztásánál a következőképpen jár el:
A Louis Braille-emlékéremre felterjesztett személyeket az írásbeli méltatások alapján pontozza.
Öt Louis Braille-emlékérem osztható ki, de nem kötelező mind az ötöt kiosztani. Amely
személy nem éri el a 40 pontot, az nem részesül Braille-emlékéremben.
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)
Tartózkodott: 66/2012. (VII. 10.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ az OE döntése alapján a következő személyeket részesíti Braille-emlékéremben:
Horváth István, Kiss Sándor, dr. Péter Árpád, dr. Szőke László.
A döntésről az MVGYOSZ értesíti a tagegyesületeket. A Braille-emlékérmek átadására 2012. év
októberében a Fehér Bot napi ünnepség keretében kerül sor az MVGYOSZ székházában. Amely
tagegyesület által felterjesztett személy nem az MVGYOSZ székházában szeretné átvenni a
kitüntetést, arra is lehetőség van az általa megjelölt helyen és időben.
A Braille-emlékérmek megrendeléséről az MVGYOSZ hivatala gondoskodik.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Szakály Melinda elnök, dr. Micserics József hivatalvezető
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: Kmf.

Barnóczki Gábor
jegyző

