AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének
2012. szeptember 4-ei ülésén meghozott
HATÁROZATAI
67/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség a 2012. szeptember 4-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója
Természetes személy tagoktól beérkezett látássérültséget igazoló okmánymásolatok
áttekintése. Javaslatok a tagsági viszonyok rendezésére
Döntés a Zala megyei egyesület támogatásával kapcsolatban
Az EET összehívásának időpontja és a témák megbeszélése
A Fehér Bot Napi rendezvény programjának megbeszélése
A 48/2012. (IV. 23.) sz. elnökségi határozat újratárgyalása
Az MVGYOSZ irat-betekintési szabályzatának elfogadása
Dr. Micserics József tanulmányi szerződésének megvitatása
A Rösler-Morgányi Alapítvány és az Adamovics Ilona Alapítvány rendezése
Bejelentések, vegyes ügyek

Indokolás: Felhatalmazás: Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 68/2012. (IX. 4.) 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: 69/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy az Egyesületi Elnökök Tanácsának (EET) ülése 2012. szeptember 25én, kedden lesz.
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Szakály Melinda elnök, Baráth Barbara elnökségi asszisztens (a meghívók kiküldésért)
Határidő: 2012. szeptember 7. (a meghívók kiküldésének)
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag, miután Németh Orsolya megérkezett (jelenlévők
egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -

70/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE a 2012. szeptember 25-ei Egyesületi Elnökök Tanácsa (EET) ülés napirendjét a
következőkben határozza meg:
1. Az új alapszabály tervezethez benyújtott szövegszerű, illetve újabb javaslatok megvitatása
2. Az alapszabály alkotó- és felügyelőbizottság választó közgyűlés időpontjának meghatározása
3. Vagyonnyilatkozatról szóló rendelkezések átbeszélése
4. Civil Törvény
5. Tájékoztató az új telefonos flottáról (amennyiben a szerződéskötés addigra megvalósul)
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 71/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy a Fehér Bot Nap keretében művészek meghívásával teszik
ünnepélyesebbé a Braille-emlékérmek átadását. A Braille Bizottság által felvetett konferencia
más időpontban kerül megrendezésre.
Indokolás: Mivel minden egyesület Fehér Bot Napi megemlékezéseket tart, a Vakok Állami
Intézetében pedig a Fehér Bot Hetét rendezik meg, ezért az MVGYOSZ csak az
ünnepélyes emlékérem átadásával ünnepli a Fehér Bot Napját.

Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Kuminka Györgyné)
72/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE saját korábbi, 48/2012. (IV.23.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Indokolás: Több szakdolgozatot készítő lépett vissza a konzultációtól, az MVGYOSZ
munkatársai segítségének igénybevételétől a díjfizetési kötelezettség miatt.

Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: -

73/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ és a szakdolgozatot készítő tanulók között
együttműködési megállapodás jöjjön létre. Az együttműködési megállapodásban szerepeljen a
szakdolgozatot készítőjének adatai és az, hogy a konzultációs és egyéb segítségnyújtás
ellentételezéseként az elkészült szakdolgozatot az MVGYOSZ rendelkezésére bocsássa. Az
MVGYOSZ az ebben található adatokat kezelheti, publikálhatja a forrás megjelölésével együtt.
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 74/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE az MVGYOSZ közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét
rögzítő szabályzatát elfogadja azzal, hogy amennyiben a Kormányrendelet megjelenik, a
közérdekű adat megismerésére vonatkozó költségtérítést a rendeletnek megfelelően módosítja.
Indokolás: A Felügyelő Bizottság javaslatára megtörtént a 2012. július 10-ei előterjesztés
módosítása.
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: 75/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az MVGYOSZ és dr. Micserics József hivatalvezető
között tanulmányi szerződés jön létre.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László)
76/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Dr. Micserics József hivatalvezetővel kötött tanulmányi szerződés a következőket tartalmazza:
- Dr. Micserics József hivatalvezető felsőfokú közgazdasági tanulmányainak költségét,
félévenként 285 000 Ft-ot az MVGYOSZ számla ellenében átutalja az Egyetem részére
- Dr. Micserics József vállalja, hogy a szakképesítést halasztás nélkül 2 éven belül megszerzi
- Dr. Micserics József vállalja, hogy a szakképesítés megszerzését követően 2 évig az

MVGYOSZ hivatalvezetői posztját betölti
- Dr. Micserics József munkaszerződésének azon része, mely azt mondja ki, hogy a hivatalvezető
bére az MVGYOSZ dolgozóinak átlagbérével növekszik, felfüggesztésre kerül 2 évig, 2013.
december 31-ig
- Dr. Micserics József bére minden évben az infláció mértékével emelkedik, amennyiben az
MVGYOSZ dolgozóinak bére is legalább az infláció mértékével nő
Indokolás:
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: 2012. szeptember 10. (a tanulmányi szerződés elkészítésének, aláírásának)
A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: 2 elnökségi tag (dr. Tóka László, Németh Orsolya)
77/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE felkéri az elnököt, hogy járjon el az Adamovics Ilona Alapítvány megszűntetése
érdekében. Az Alapítvány vagyonát a zenei tanulmányokat folytató látássérült diákok
támogatására kívánja fordítani az MVGYOSZ, oly módon, hogy pályázatot ír ki Braille-kották
igénylésére.
Indokolás: Az Alapítvány 2006 óta nem működik rendeltetésszerűen.
Felhatalmazás: Felelős: Határidő: 2013. március 31.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag, miután Kovács Béla távozott (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: 78/2012. (IX. 4.) sz. Elnökségi Határozat
Az OE úgy határoz, hogy a Pappas Auto Kft. támogatásával jelenleg megvásárolt 787 db Dr.
Card egészségkártyát az egyesületek és a természetes személy tagok között létszámarányosan
osztja ki az MVGYOSZ. Az elnök kéri az egyesületek és természetes személy tagok
visszajelzését arról, hogy hány egészségkártyára lenne még szükségük.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Szakály Melinda elnök
Határidő: 2012. szeptember 30.
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte:
Tartózkodott: Kmf.

Barnóczki Gábor
jegyző

