
2015. február 20-ai 

Elnökségi Határozatok 

 

8/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

 

1. Szakmai vezető kinevezése 

2. Gazdasági vezető kinevezése 

3. Tájékoztatás a pénzügyi stabilizáció érdekében tett intézkedésekről 

4. A DM kampányból összegyűlt adomány egy részének felszabadítása  

a segédeszköz bolt árukészletének beszerzése érdekében  

5. A Választási Szabályzat tervezetének első körös megbeszélése  

6. Az Etikai Szabályzat tervezetének első körös megbeszélése 

7. Tagsági igazolványok megújítása  

8. Elektronikus határozathozatal megerősítése  

9. az április 25-ei rendes évi Országos Küldöttgyűlés előkészítése 

10  A nyitott ház programmal kapcsolatos határozatok visszavonása, új határozat 

meghozatala 

11. Beszámoló az elnöki munkáról  

12. Bejelentések, hozzászólások 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

9/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség elfogadja, hogy dr. Nagy Sándor elnök a Szövetség szakmai vezetőjévé 2015. február 

20-ai kezdettel Angyal Gábort nevezi ki. A kinevezés határozott idejű, az az elnök megbízatásának 

lejártát követő harmincadik napig, de legfeljebb 2015. június 30-áig tart. Munkaidejét heti 40 

órában, fizetését 150.000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy negyedévenként 100.000 

forint illeti meg az eredményes munkavégzés esetén.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

10/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az elnökség elfogadja, hogy dr. Nagy Sándor elnök Kutor Sándornét, a Szövetség gazdasági 

vezetőjét, megbízatása meghosszabbításával kinevezi. A kinevezés határozott idejű, az az elnök 

megbízatásának lejártát követő harmincadik napig, de legfeljebb 2015. június 30-áig tart. 

Munkaidejét heti 40 órában, fizetését 450.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 



Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

11/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy határoz, hogy a segédeszközbolt árukészletének bővítése érdekében a DM 

kampányból a beszélő segédeszközökre gyűjtött alapból 2 millió forintot és a fehérbotokra 

gyűjtött alapból szintén 2 millió forintot felszabadít. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

12/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség megtárgyalta a Szövetség új Választási Szabályzatának tervezetét, azt a 

Küldöttgyűlés elé terjeszti elfogadásra. Egyben felkéri az elnököt, hogy a szabályzat tervezetét 

küldje meg a küldötteknek, hogy megtehessék észrevételeiket, módosító indítványaikat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

13/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az elnökség megtárgyalta a Szövetség új Etikai Szabályzatának tervezetét, azt a Küldöttgyűlés 

elé terjeszti elfogadásra. Egyben felkéri az elnököt, hogy a szabályzat tervezetét küldje meg a 

küldötteknek, hogy megtehessék észrevételeiket, módosító indítványaikat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 



14/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

1. Az elnökség felkéri a gazdasági vezetőt, hogy a 3/2015. (I. 23.) számú elnökségi határozatban 

foglaltak szerint tegye folyamatba a Szja-ból 2014. évben a szövetség részére felajánlott egy 

százalék tagegyesületek részére történő utalását. 

2. Az utalás feltétele, hogy a tagegyesületek hiánytalanul számoljanak el a 2014. évben részükre 

folyósított 2013. évi egy százalék felhasználásáról. 

3. Kérelmeik alapján először 

a) a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete és 

b) a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete 

részére történjen meg az utalás. 

4. Jelen határozatot az elnökség elektronikus szavazás útján fogadta el és a 14/2015. (II.20.) 

számú Elnökségi Határozatával megerősítette. 

 

Indokolás: A nevezett két egyesület kérelemmel fordult az elnökséghez, amelyben előadták, 

hogy likviditási gondjaik vannak. Miután az egy százalék felhasználása egész évben esedékes, 

nem sérti a tagegyesületek tagságának érdekeit, ha a részükre történő felhasználás nem azonnal 

lesz esedékes. A tagegyesületek működésének ilyen módon biztosítása szintén az egyesületi 

tagok érdekeit szolgálja. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

15/2015. (II. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Küldöttgyűlés előkészítésével összefüggésben az elnökség az alábbiakról határoz: 

- felkéri Kutor Sándornét, hogy az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági jelentésének részét 

képező számviteli beszámolót készítse el 2015. március 15-ig, 

- felkéri a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft-t, hogy az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági 

jelentésének vizsgálatát végezze el 2015. március 20-ig, 

- felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a könyvvizsgálói jelentés birtokában küldje meg 

állásfoglalását az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági jelentéséről 2015. március 27-ig, 

- az elnökség 2015. április 1-jén ülést tart   

- felkéri az elnököt a küldöttgyűlési meghívók és az MVGYOSZ 2014. évi közhasznúsági 

jelentésének 2015. április 7-ig történő kiküldésére az országos küldöttek részére 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök és Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

16/2015. (II.20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy minden tagegyesület méltányossági terembérleti díjért 

veheti igénybe a Szövetség székházának termeit az alábbi feltételekkel: 

 



1./ Bérelheti a tagegyesület az MVGYOSZ székházában található termeket minimum 4 órára 

10.000,- Ft díjért. Az ezt követően minden megkezdett óráért 2.500,- forint fizetendő. 

 

2./ 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 kell fizetni. 

 

3./ A terembérlethez nem kapcsolódnak járulékos elemek, mint például a vendéglátás, a 

hangosítás, vetítő, valamint a takarításról is a szervezőknek kell gondoskodniuk. 

 

4./ A méltányossági terembérlet feltétele az, hogy a megtartott rendezvények összhangban 

legyenek a Szövetség alapszabályában meghatározott célokkal és a Szövetség közhasznú 

tevékenységével. 

 

5./ A termet kedvezményes díjért nem kaphatja bérbe az a tagegyesület, illetve csatlakozó 

szervezet, aki a rendezvényét pályázatból valósítja meg, illetve ha üzletszerű tevékenységet 

végez.  

 

6./ Az ebben a tárgyban hozott 72/2011.(X.25.) számú valamint a 64/2012. (VII.10.) számú 

Elnökségi Határozatok hatályukat vesztik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
 


