Az MVGYOSZ Országos Elnökségének
2014. október 7-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
40/2014. (X.07.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2014. október 7-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el.
1. Az MVGYOSZ gazdasági vezetőjének beszámolója
2. Az MVGYOSZ szakmai vezetőjének beszámolója
3. Az informatikai rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása
4. Látóhatár Alapítvánnyal kapcsolatos kérdések tisztázása
5. Döntés a céges telefonok Egyesületeket érintő kérdésekről
6. Bejelentések, vegyes ügyek
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 41/2014. (X.07.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy dönt, hogy a segédeszközbolt árukészletének bővítése érdekében a DM
kampányból 2 millió Ft összegben alapot képez. A beszélő segédeszközökre gyűjtött
alapból 1 millió Ft összeget, és a fehérbotokra gyűjtött alapból szintén 1 millió Ft
összegben.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 42/2014. (X.07.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség úgy dönt, hogy az egyesületek és az MVGYOSZ között történő
együttműködés jegyében a tagegyesületeket adatszolgáltatásra kötelezi. Minden
egyesületi vezetőnek 2014. október 31-ig kell kitöltve visszaküldeni a rendelkezésre álló
adatok szerint a szövetség által 2014. október 2-án kiküldött táblázatot. A táblázat
átalakításával kapcsolatos javaslatokat szintén 2014. október 31-ig kell beküldeni.
A második adatszolgáltatási kötelezettség dátuma: 2015. március 31. Ezt követően a
frissített adatokat évi egy alkalommal, tárgy év március 31-ig kell beküldeni a
kapcsolat@mvgyosz.hu e-mail címre.
Indokolás: Az MVGYOSZ-től sok olyan adatot kérnek az állami és hatósági szervek, amely
a tagok korára, iskolai végzettségére stb. vonatkozik. Az adatszolgáltatást csak az
egyesületek együttműködésével tudja az MVGYOSZ teljesíteni. A szakmai terv
kidolgozásához is szükségünk van statisztikai adatokra.

Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 43/2014. (X.07.) sz. Elnökségi Határozat
A Látóhatár Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban
megerősítette a 39/2014. (IX.11.) sz. Elnökségi Határozatát.

az

Országos

Elnökség

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Szakály Melinda, Barnóczki Gábor, Nagy Tünde,
Kuminka Györgyné)
A határozatot ellenezte: 2 elnökségi tag (Németh Orsolya, DR. Tóka László)
Tartózkodott: 44/2014. (X.07.) sz. Elnökségi Határozat
A 2014. szeptember 30-ai EET-n elhangzottak alapján az Országos Elnökség úgy dönt,
hogy az MVGYOSZ által 2013. év elején kiosztott telefonok közül - egyesületenként 2-2
telefon - ezen túl 1 db telefont használhat az Egyesület előfizetési díj nélkül. A másik
telefon előfizetési díja, 3.500,- Ft az egyesületek részére kiszámlázásra kerül a
beszélgetés díjával együtt. Amennyiben, az egyesület részére a 3.500,- Ft-os előfizetési
díj kifizetése jelentős anyagi terhet okoz, akkor az egyik SIM kártyát és a
telefonkészüléket visszaadhatja, így egy előfizetési díjat sem kell fizetnie. Amennyiben a
SIM kártyához megvásárolt telefonra az egyesület igényt tart, úgy az MVGYOSZ által
fizetett támogatást (maximum 5.000,- Ft+Áfa) köteles az MVGYOSZ kasszájába vagy
átutalással befizetni és a telefonkészüléket megtarthatja. Ha az egyesületnél csak 1 db
MVGYOSZ által átadott telefon előfizetés marad, úgy annak a díját az MVGYOSZ fizeti.
Ha mindkét előfizetést megtartja az egyesület, úgy abból az egyiket az MVGYOSZ fizeti,
a másikat pedig az egyesület. Amennyiben a tagegyesület egyik előfizetésre sem tart
igényt, úgy mindkettő SIM kártyát leadhatja a telefonkészülékkel együtt. A
telefonkészülékekre az előzőekben leírtak vonatkoznak, tehát ha a telefonkészülékeket
meg kívánják tartani, akkor megtartott készülékenként az MVGYOSZ által korábban
kifizetett (maximum 5.000,- Ft+ Áfa/készülék) összeget kell az MVGYOSZ kasszájába
vagy átutalással megfizetni.
Az egyesületeknek 2014. október 20-ig kell nyilatkozatot tenni, hány telefont és
előfizetést kívánnak megtartani, melyet a virag.krisztina@mvgyosz.hu e-mail címre kell
megküldeni. A SIM kártyákat és a telefonokat - tartozékaikkal együtt - Nagy-Virág
Krisztinának kell leadni.
Indokolás: A 2012. év végén létrehozott adományozói flotta nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, és az MVGYOSZ nem szeretné az egyesületek költségvetését tovább
terhelni.
Felhatalmazás: Felelős: Nagy-Virág Krisztina
Határidő: 2014. október 20.

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Szakály Melinda, Barnóczki Gábor, Kuminka
Györgyné, Németh Orsolya, Nagy Tünde)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László)

