
Az MVGYOSZ Elnökségének 
2016. június 15-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 
 
25/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség 2016. június 15-ei ülésének napirendje: 

1. Beszámoló az elnök munkájáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

2. Döntés az elnököt megillető 2. negyedévi prémium kifizethetőségéről 
Előadó: dr. Ozvári-Lukács Ádám alelnök 

3.  Beszámoló a gazdasági vezető munkájáról  
Előadó: Kutor Sándorné gazdasági vezető 

4.  Beszámoló a szakmai vezető munkájáról  
Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 

5.  Az MVGYOSZ 2016. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

6. Döntés a Braille-emlékéremre történt előterjesztésekről 
 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
7.  Döntés cél szerinti adomány felhasználásáról  

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
8. Döntés a 33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozat kiegészítéséről 

Előadó: Angyal Gábor szakmai vezető 
9. Határozathozatal a Labrador Kft-vel kötött együttműködésről, illetve az 

együttműködési megállapodás esetleges felmondásáról 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
10. Határozathozatal a Kőérberki ingatlan értékesítéséről 

 Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 
11. Döntés a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének költségvetési 

támogatásáról 
Előadó: dr. Nagy Sándor elnök 

12. Bejelentések, vegyes ügyek 

 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: -  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
26/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnök 2016. április 24. – június 10. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját 
elfogadta. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 

 



27/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az elnöki beszámolók ismeretében úgy határozott, hogy Dr. Nagy Sándor elnök 
2. negyedévi prémiumának kifizetéséhez hozzájárul. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: gazdasági vezető 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
Dr. Nagy Sándor érintettség okán a szavazásban nem vett részt. 

 
28/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség az MVGYOSZ 2016. évi költségvetését elfogadta az alábbi főszámokkal: 
 
Bevétel: 399.700.000 Ft  
Kiadás: 389.488.142 Ft 
Nyereség: 10.211. 858 Ft 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: gazdasági vezető 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
29/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség a felterjesztések alapján 2016. évben Louise Braille-emlékéremben részesített 5 
személyt, amelyről írásban tájékoztatják a felterjesztőket. A kitüntetettek személyét az 
Emlékérem átadásával egyidejűleg hozzák nyilvánosságra.  
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: elnök 
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
30/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 

Az elnökség úgy dönt, hogy: 

a)    500 db magyarul beszélő címkéző toll megvásárlására a HM 3-10 jelű adománygyűjtő 
akció nettó nyereségének terhére a beszerzéshez szükséges (a beszerzéskor aktuális 
devizaárfolyam függvényében körülbelül) 1.000.000, azaz egymillió forint összeget 

felszabadít. 

b)    A Braillo SW-40 típusú Braille-nyomtató kiváltása céljából megvásárolandó 1 darab új 
Index BrailleBox V5 típusú nyomtató vásárlására a HM 5-11 jelű adománygyűjtő akció nettó 
nyereségének terhére a beszerzéshez szükséges (a beszerzéskor aktuális devizaárfolyam 
függvényében körülbelül) 3.700.000, azaz hárommillió hétszázezer forint összeget 

felszabadít. 



c)    A Braille-nyomtatású tan-és mesekönyvek, egyéb kiadványok fejlesztéséhez tapintható 
és színes, kontrasztos ábrák, valamint normál Braille-nyomtatású szövegek nyomtatására 
alkalmas 1 darab új Emprint Spotdot, vagy azzal egyenértékű nyomtató vásárlására a HM 2-
16 jelű adománygyűjtő akció nettó nyereségének terhére a beszerzéshez szükséges (a 
beszerzéskor aktuális devizaárfolyam függvényében körülbelül) 3.200.000, azaz hárommillió 

kettőszázezer forint összeget felszabadít. 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: Gazdasági vezető a cél szerinti adományok felszabadításában, szakmai vezető az 
eszközök megvásárlásában.  
Határidő: 2016. augusztus 31. 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
31/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a 33/2015. (VI.29.) sz. Elnökségi Határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
A Szakmai vezető negyedévente kifizetésre kerülő prémiuma és a prémium kifizetésével 
egyidejűleg esedékes havi munkabérének számfejtése és kifizetése az alábbiak szerint 
történjen: 
 

a.) Havi munkabér (bruttó 150.000 Ft) + prémium (bruttó 150.000 Ft) egy összegben 
(bruttó 300.000 Ft) a negyedév 3. naptári hónapjában legyen egyösszegben 
számfejtve és az azt követő hónap 10. napjáig kifizetve.  

 
b.) Bruttó 300.000 Ft prémium egy összegben, a negyedév 3. naptári hónapjának 10. 

napját követően legyen prémium jogcímen számfejtve, amelynek kifizetése a 

tárgyhónapban esedékes.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: Gazdasági vezető  
Határidő: 2016. június 20. 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
32/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy határozott, hogy a Labrador Kft-vel megkötött szerződést 2016. június 15-
ével kezdődően felmondja a 7. pont értelmében. Hatályba augusztus 14-én lép.  
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: elnök  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
33/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy dönt, hogy az MVGYOSZ tulajdonát képező Kőérberki ingatlan eladásához 
hozzájárul. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos nehézségek ismeretében a vételár 



maximumát 1,5 millió Ft-ban határozza meg, amelyről az alkudozás során 1 millió Ft 
összegre le lehet szállni, ez alatt nem értékesíthető az ingatlan.   
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: elnök 
Határidő: folyamatos 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 
34/2016. (VI.15.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy döntött, hogy a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 2016. 
évben az állami támogatás összegéből nem részesül, annak érdekében, hogy az MVGYOSZ 
állami támogatás elszámolását ne veszélyeztesse. Egyben felhatalmazza dr. Stefán Sándort, 
a Szövetség jogi munkatársát, hogy vizsgálja meg a soron következő küldöttgyűlésig, hogy 
fennállnak- e Szövetségből való kizárás feltételei a Szervezettel kapcsolatban.  
 
Indokolás: Az elnökség megállapította, hogy a Fejér Megyei Szervezet továbbra sem 
együttműködő; az elnökség megállapította, hogy a Fejér Megyei Szervezet nem számolt el a 
2/2015. (I. 23.) sz. Elnökségi Határozat értelmében 2015. évben folyósított, az adózók által 
felajánlott Szja 1 %-ából elkülönített 750.000 forinttal. 
Felhatalmazás: - 
Felelős: dr. Nagy Sándor elnök, dr. Stefán Sándor az MVGYOSZ jogi munkatársa 
Határidő: a soron következő küldöttgyűlés  
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 

 

 


