Az MVGYOSZ Elnökségének
2018. január 30-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
1/2018. (I.30.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség 2018. január 30-ai ülésének napirendje:
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3.
4.
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10.

11.

Beszámoló az elnök munkájáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Beszámoló a szakmai vezető munkájáról
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető
A 2018. évi költségvetési támogatás felosztása során figyelembe veendő
szempontrendszer kidolgozása és elfogadása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
A 2018. évi küldöttgyűlés időpontjának meghatározása
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a Távszem projekt kifizetéseivel kapcsolatos 3 millió Ft-os korlát
eltörléséről
Előadó: dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Döntés a gazdasági vezető munkaszerződésének módosításáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök
Döntés a 2017-ben felajánlott 2016. évi SZJA 1 % -ának felosztásáról
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
A készülő társasjáték jelenlegi állapotának bemutatása
Előadó: Bieber Mária
A Braille-bizottság által elkészített Ábécés kötet bemutatása,
A Braille-bizottság javaslattétele a Braille-nyomtatásban elkészítendő könyvek
kiválasztására
Előadó: Nemes- Nagy tünde
Bejelentések, vegyes ügyek

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2/2018. (I.30.) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség az elnök 2017. december 7. és a 2018. január 29. közötti időszakra vonatkozó
beszámolóját elfogadta.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (dr. Ozvári- Lukács Ádám, Barnóczki Gábor,
Nemes- Nagy Tünde, Pesti Zoltánné, Majoros Kálmánné, Kácsor- Macska Zsuzsanna)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt.
3/2018. (I. 30.) sz. Elnökségi Határozat
A központi költségvetési törvény által a Szövetség részére 2018. évre előirányzott állami
támogatás 194.600.000,- Ft, melyet tranzakciós illeték és államkincstári díj terhel. Ebből a
Szövetség tagegyesületeit, az Elnökség 83.700.000,- Ft-ban részesíti. A továbbadott
támogatásban a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete nem részesül. Amely

tagegyesületnek 2017. december 31-én a Szövetség felé tartozása áll fenn, attól a ki nem
fizetett összeg a továbbadott támogatásból levonásra kerül.
A tagegyesületeket megillető rész három szempont figyelembe vételével történik:
a) a felosztásban részesülő tagegyesületek mindegyike 2 millió forintban részesül annak
érdekében, hogy biztosítva legyen az alapműködésük;
b) figyelemmel a megváltozott munkaképességű munkavállalókat bértámogatásból
foglalkoztató akkreditált tagegyesületek megnövekedett költségeire:
b.a.) a legalább 1 fő, legfeljebb 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót
foglalkoztató tagegyesület évi 300.000 forint,
b.b.) a legalább 6 fő, legfeljebb 10 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót
foglalkoztató tagegyesület évi 450.000 forint,
b.c.) a 10 fő felett megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató tagegyesület
évi 600.000 forint
támogatásban részesül 2018-ben;
Az egyesületek a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
létszámát a 2018. évi első keretszerződés megküldésével igazolják.
c)
a fennmaradó részt a tagegyesületek a 2017. december 31-ei főkönyvi kivonattal
igazolt tagdíjfizető tagságának számarányában kapják meg.
A támogatás elszámolásának formájáról és idejéről a Minisztériumi támogatási szerződés
alapján elkészített, a tagegyesületek és a Szövetség közötti támogatási szerződés
rendelkezik.
Általános indokolás:
A Szövetség a tagegyesületeivel együtt működve képviseli a vak és gyengénlátó emberek
érdekeit, együtt működve biztosítja részükre szolgáltatásait. Ennek megvalósítása
érdekében úgy határoz, hogy a Magyarország központi költségvetéséből a Szövetséget
megillető támogatást az MVGYOSZ és tagegyesületei közösen, megosztva használják fel.
Döntése során az elnökség figyelemmel volt arra, hogy 2018-ban a Szövetség kiadásai a
centenáriumi év rendezvényei miatt jelentős mértékben növekedni fog. Az elnökség
figyelemmel van a tagegyesületek nehézségeire. Ezért a Szövetség és a tagegyesületei
között a felosztás arányát a támogatás teljes összegére figyelemmel 2019-től 55-45 %-ban
törekszik megállapítani azzal, hogy 55 % illeti meg a Szövetséget, 45 % a tagegyesületeket.
Részletes indokolás:
Az a) ponthoz:
Az elnökség fontosnak tartja, hogy az MVGYOSZ tagegyesületei – tagságának számától,
tevékenységétől függetlenül – fix összegű alaptámogatásban részesüljenek a működésük
fenntartása érdekében.
A b) ponthoz:
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató Szövetség, valamint a
tagegyesületek a minimálbér emelésével gazdaságilag nehéz helyzetbe kerülnek 2018-ben.
Az elnökség fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatása továbbra is biztosítva legyen, ezért az őket foglalkoztató tagegyesületeket –
lehetőségéhez képest - plusz támogatásban részesíti.
A c) ponthoz:
Az elnökség nem vitatva azt a tényt, miszerint a több taggal rendelkező tagegyesületek
adminisztrációs terhei magasabbak, indokoltnak tartja az a) és b) pont szerinti felosztás
maradványát taglétszám arányában felosztani.

Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Határidő: 2018-ban folyamatosan.
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Nemes- Nagy Tünde
Tartózkodott: 4/2018. (I.30.) sz. Elnökségi Határozat
Az MVGYOSZ elnöksége a 2018. évi küldöttgyűlést 2018. május 18-a péntekre hívja össze,
a megismételt küldöttgyűlés időpontját pedig 2018. május 25-ben határozza meg.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 5/2018. (I.30) sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy az 53/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozatot a
Távszem projektre nem kell alkalmazni, viszont elvárja és kéri, hogy minden elnökségi
ülésen a projekt állásáról rendszeres tájékoztatást adjon a projekt vezetője, különös
tekintettel a 3 millió Ft fölötti kifizetésekről.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6/2018. (I.30.) sz. Elnökségi Határozat
A gazdasági vezető munkakörében a FEOR szám 1411-re módosul, a munkabére pedig
2018. január 1-jétől 2019. december 31-éig 900.000 Ft. /hónapra változik, ezt követően
hatályát veszti. Munkaideje kötetlen, de ebben a kötetlen munkaidőben köteles heti 40
órában, a projektben meghatározott feladatok végrehajtására, a munkáltató rendelkezésére
állni. Ha időközben a projekt gazdasági vezetői feladatának ellátása megbízásosra módosul,
akkor közös megegyezéssel módosításra kerül a munkaszerződés is, amit az elnökség fog
jóvá hagyni.
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 7/2018. (I.30.) sz. Elnökségi Határozat
Az adózók által az MVGYOSZ részére, a 2016. évi személyi jövedelemadó 2017. évi
adóbevallása során felajánlott egy százalékából a tagegyesületek 2018. évben 70 %-ban
részesülnek a 2017. december 31-ei állapot szerint nyilvántartott fizető taglétszám alapján
azzal, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete és a Természetes
Személyek Szervezeti Egysége nem részesül ebben a támogatási formában; a felosztás
alapjául a 2017. december 31-én, a 9-es számlaosztály szerint igazolt tagdíjat befizetők
számát kell figyelembe venni.
Eljárási szabályok
Az MVGYOSZ betekintést nyerhet az egyesületek taglétszámába, valamint ellenőrizheti az 1
% felhasználásának módját, valamint az ehhez szorosan és tágabb értelemben kapcsolódó
bizonylatokat, annak elkülönített nyilvántartását és záradékolását.
Záradékolás módja:

Minden esetben a számlára kell rávezetni a főkönyvi könyvelés számát, tehát, hogy hova
könyvelik, a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását, valamint az elnök engedélyező aláírását,
hogy a számla kifizethető. Rá kell vezetni, hogy milyen összeget számolnak el a támogatás
terhére. A bizonylatok másolatát hitelesíteni kell (eredetivel mindenben egyező másolat,
elnök aláírása, pecsét)
Az SZJA 1 % felhasználásának módja:
- segédeszköz-támogatás tagok részére fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható
eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht
írógép, számítógépek, szkenner, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó, telefonhoz és
számítógéphez képernyő felolvasó szoftver, iPhone, beszéd program futtatására alkalmas
mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek vásárlásához történő
hozzájárulás)
- segédeszköz vásárlás az egyesület saját részére (kölcsönzés, tartós használatba adás,
bemutató)
- tanulmányi támogatás tagoknak (tanulói jogviszony igazolása mellett nyújtott
pénzbeli hozzájárulás)
- rekreációs tevékenység támogatása (sport és kulturális tevékenység)
- vakvezető kutyák élelmezésére támogatás megállapítása, kutyatápról szóló számla
ellenében
- az 1996. évi CXXVI. számú törvény 7. § 9. pont (9) alpont által megengedett működési
költségre, mely nem lehet több mint az egyesület részére leosztott és az előző évben
tartalékolt 1% 25 %-a.
A törvény szerint a következő működési költség számolható el:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások,
ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi
műveletek egyéb ráfordításai, valamint
ac) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott,
pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,
b) székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő,
alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a
kedvezményezettet terhelő közműdíjak,
c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja.
A központ által leosztott SZJA 1 %-ból lehetőség nyílik tartalékképzésre is.
Az 1 % felhasználása: 2017. január 1.- december 31.
Az elszámolásnak a központba történő beérkezésének határideje 2019. február 28-a.
Az eddig e tárgyban kiadott elnökségi határozatok hatályukat vesztik.
Indokolás: Az elnökség a tagegyesületeknek működési célra tovább adott költségvetési
támogatás emelése mellett fontosnak tartja a vak és gyengénlátó emberek életminősége
javítását is, ezért az adózók által az MVGYOSZ részére felajánlott személyi jövedelemadó 1
%-ából a tagegyesületek 2018.évben 70 %-ban részesülnek.
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
Határidő: 2018-ban folyamatos
A határozatot támogatta 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte –
Tartózkodott –

