
 

Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. április 30-ai ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

19/2013. (IV.30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. április 30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 

1. Az MVGYOSZ akadálymentesítéssel kapcsolatos egyeztetései, projektjei 

2. A 2012. évi közhasznúsági jelentés megvitatása  

3. Az FB közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásának megvitatása  

4. Az OKGY meghívójával kapcsolatos elektronikus szavazás megerősítése  

5. A Net-media Alapítvány elnöke kérésének megvitatása  

6. A Fejér megyei Egyesület monitoring látogatásával kapcsolatos elnökségi határozat 

meghozatala 

7. Döntés a Szövetség tagsági flottájával kapcsolatos egyesületi információ nyújtásáról és a 

belépők regisztrációjáról 

8. Az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére történő segédeszköz-pályázat kiírása  

9. A Fővárosi Állat-és Növénykertbe történő kedvezményes belépés lehetősége 

látássérülteknek 

10. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta:5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

20/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE megbízza Kutor Sándorné pénzügyi vezetőt, dr. Micserics József hivatalvezetőt és 

Szakály Melinda elnököt, hogy 2013. május 7-én monitoring vizsgálatot hajtsanak végre a 

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesületénél. Az elnökség felhatalmazza fenti 

személyeket, hogy ellenőrizzék az adott egyesület működését, különös tekintettel a 

taglétszámra, az elnökváltással kapcsolatos dokumentumokra és az országos küldöttek 

megválasztására, kilétére. Az MVGYOSZ vezetősége a monitoring vizsgálatot a nem 

megfelelő adatszolgáltatás miatt, az Egyesületi Elnökök Tanácsának állásfoglalása alapján és 

„az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény  azon rendelkezései alapján  hajtja 

végre, amelyek lehetővé teszik nemcsak az MVGYOSZ, hanem más személyek iratokba 

történő betekintési jogát, valamint azért, mert a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 

Egyesülete az MVGYOSZ-nek tagegyesülete és támogatást kap a Szövetségtől. Az említett 

törvény vonatkozó rendelkezéseit a határozatok 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 



Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

21/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE a 2013. május 25-ei és június 1-jei OKGY meghívó szövegével kapcsolatos korábbi 

elektronikus szavazáson hozott döntését megerősíti. Az OE által elfogadott OKGY meghívó 

szövege a jelen határozatok 3. számú mellékletét képezi. 

 

Indokolás:  

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott: - 

 

22/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ tagegyesületei a támogatás biztosítása fejében 

kötelesek informálni tagjaikat az MVGYOSZ szolgáltatásairól (pl.: az MVGYOSZ 

mobiltelefonos flottájáról, segédeszközbolt és könyvtárak szolgáltatásai, stb.). A 

tagegyesületek az MVGYOSZ minden szolgáltatását kötelesek propagálni tagjai körében és 

tájékoztatást adni. Szolgáltatások igénybevétele esetén kötelesek az ezzel kapcsolatos 

ügyintézést elvégezni.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  

 

23/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az MVGYOSZ 2012. évi közhasznúsági jelentését az MVGYOSZ Küldöttgyűlése elé 

terjeszti és javasolja annak jogszabály szerinti pdf formátumú változatának Küldöttgyűlés 

által történő elfogadását.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 



24/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a Fővárosi Állat-és Növénykerttel történő megállapodás során a 

látássérülteknek nyújtandó kedvezmény esetén a Fővárosi Állat-és Növénykert a belépő 

megvásárlásakor az MVGYOSZ érvényes tagsági igazolványát vegye figyelembe. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 

 

 

25/2013. (IV. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE az MVGYOSZ természetes személy tagjai 2013. évi segédeszköz-támogatásának 

pályázati kiírását elfogadja. A pályázati kiírás jelen határozatok 2. számú mellékletét képezi.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

Kmf. 

 

                                                               Barnóczki Gábor 

                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet: 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény:  

 

37. § (3) A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy – ennek felhatalmazása alapján - 

belső szabályzatának rendelkeznie kell 

c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

rendjéről, valamint 

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról. 

46. § (2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 

betekinthet, és abból saját költségére másolatot 

készíthet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet: 

 

Pályázati kiírás segédeszköz-támogatásra: 

 

Az MVGYOSZ Országos Elnöksége az MVGYOSZ természetes személy tagjai (egyéni 

tagok, akik tagsági jogviszonyukat az MVGYOSZ-nél, és nem annak valamely 

tagegyesületénél tartják fenn) részére pályázatot hirdet segédeszköz vásárlás támogatására, az 

alábbi feltételekkel:  

 

1. A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz vásárlás 

támogatására nyújtható be - ide értve a vakvezető kutya használatba vételi díját is.  

 

2. Pályázhatnak az MVGYOSZ természetes személy tagjai, amennyiben a 2013. évi 

tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek.  

 

A pályázaton szétosztható támogatás összesen 116.585,- Ft. 

 

3. Pályázni kizárólag írásban, a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. 

A pályázathoz csatolni kell a tagsági igazolvány fényképes és bélyeges oldalának 

fénymásolatát! 

A pályázati adatlap beszerezhető az MVGYOSZ hivatalában (Szabó Edinánál), vagy 

letölthető a Szövetség internetes honlapjáról. 

 

4. A pályázatok beérkezési határideje 2013. június 15. 

A pályázatokat az MVGYOSZ címére kell megküldeni (1146 Budapest, Hermina út 

47.) vagy személyesen is leadhatóak az MVGYOSZ titkárságán munkaidőben, 8:00 és 

16:00 óra között. 

 

A beérkezett pályázatokat az MVGYOSZ a természetes személy tagokból létrehozott 

háromtagú bizottsága legkésőbb 2013. július 31. napjáig bírálja el.  

A nyerteseket írásban értesítjük a döntést követő 8 napon belül azzal, hogy – figyelemmel az 

elszámolás határidejére – a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az 

igényelt segédeszközt legkésőbb 2013. november 15. napjáig megvásárolják, és a vásárlást 

igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési (ÁFA-s) számlát 2013. november 30-ig 

benyújtják. 

 

Az Országos Szövetség hivatala a támogatott eszköz meglétét a vásárlástól számított 3 évig 

ellenőrizheti, továbbá a pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig 

másra nem ruházható át. 

 

Figyelem! A korábbi gyakorlattól eltérően a pályázaton nyertes személyeknek nem kell a 

támogatás összege után adózniuk és adóbevallást készíteniük! 

 

 

Budapest, 2013. április 30. 

 

 

  

 Szakály Melinda  

 elnök 



3. számú melléklet: 

 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Küldött Asszony / Úr! 
 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
2013. május 25-én (szombaton) és 2013. június 1-jén 
(szombaton) délelőtt 9:30 órai kezdettel Országos 
Küldöttgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 

Az ülés helye: MVGYOSZ Székháza  
(Budapest, XIV. ker. Hermina út 47.) 

 

Amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem 
határozatképes, úgy 2013. május 25-én 10:00 órára a 
megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt 
küldöttgyűlést hívok össze, amely a megjelent küldöttek 
létszámára tekintet nélkül határozatképes.  
 

Tájékoztatom továbbá a küldötteket arról, hogy 
amennyiben a küldöttgyűlés a meghirdetett napirendi 
pontok tárgyalását nem tudja érdemben befejezni a 
küldöttgyűlés 2013. június 1-jén 9:30 órai kezdettel - 
amennyiben a küldöttgyűlés a megjelölt időpontban nem 
határozatképes, úgy 2013. június 1-jén 10:00 órára a 
megjelent küldöttek létszámára tekintet nélkül - folytatja 
munkáját.  
 

Napirend: 
 

1. Elnöki megnyitó  
2. Jelölés az Országos Elnökség tagjára és 

póttagjaira 
3. Jelölés a Felügyelő Bizottság tagjaira 
 
 



4. A Felügyelő Bizottság 2012. évi beszámolója 
5. A 2012. évi elnökségi beszámoló és a 2012. évi 

közhasznúsági beszámoló megvitatása és 
elfogadása 

6. Elnökségi tag és póttagok, illetve a Felügyelő 
Bizottság tagjainak megválasztása titkos 
szavazással 

7. Az Etikai Bizottság 2012. évi jelentése 
8. Etikai Bizottsági tag és póttag választása nyílt 

szavazással 
9. A választás eredményének ismertetése 
10. Hozzászólások, egyebek 

 

Felhívjuk küldött-társaink figyelmét, hogy a küldöttek 
regisztrációja aláírt jelenléti ív alapján történik, ezért 
kérjük, hogy személyi igazolványát valamennyi küldött-
társunk szíveskedjék magával hozni. 
 

A 4., 5. és 7. napirendi ponthoz az anyagot hamarosan 
küldeni fogjuk az igényelt formátumban.  
 

Kérem, hogy a küldöttgyűlés eredményessége érdekében 
a meghirdetett 9:30 órai kezdő időponttól előre láthatólag 
15:00 óráig a küldöttgyűlés határozatképességét 
biztosítani szíveskedjenek. 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk. 
 

Budapest, 2013. április 19.          
          
 

    Szakály Melinda  
     elnök 

 


