
 

Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2013. június 25-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

27/2013.(VI.25.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2013. június 25-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 

1. A HD kampánnyal kapcsolatos internetes szavazás megerősítése 

2. Beszámoló a fehér botok akkreditálásának helyzetéről  

3. Az MVGYOSZ 2013. évi költségvetésének megvitatása 

4. Terembérlet és rendezvények bejelentési kötelezettségének határozatba foglalása  

5. Hivatalvezetői beszámolási kötelezettség határozatba foglalása  

6. Döntés a Louise Braille-emlékéremre történt felterjesztések tárgyában  

7. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

28/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ HD kampányából származó nem cél szerinti adomány kamata a 2011. évi 

fizető taglétszám alapján kerül felosztásra a tagegyesületek és természetes személyek között. 

A kiutalt összeg felhasználásáról az MVGYOSZ felé el kell számolni. 

Működési költséget, vendéglátás és reprezentáció költségét nem lehet elszámolni. 

Felhasználási javaslat: segédeszköz-vásárlás, segédeszköz-támogatás, tanulmányi támogatás, 

kirándulás, kulturális rendezvények, színház-és hangversenybérlet, uszodabérlet, stb. 

A 2013. július 1. és 2013. december 31. között kelt és kifizetett számlákat lehet elszámolni.  

Az elszámolás határideje 2014. január 31. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

29/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a 28/2013. (VI.25.) számú határozatban nevesített támogatásból a 

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete nem részesül. 

 



Indokolás: A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete együttműködési  

kötelezettségét sorozatosan nem teljesíti. 

 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Barnóczki Gábor, Kuminka Györgyné, dr. Nagy 

Sándor, Szakály Melinda) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László) 

Tartózkodott: - 

 

 

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

Az Országos Elnökség a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 2013. évi 

költségvetését az alábbi főszámokkal elfogadja: 

Teljes bevétel: 276 300 000 Ft. 

Teljes kiadás:  276 300 000 Ft. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: -  

 

31/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy dönt, hogy az MVGYOSZ székházában a teremfoglalást harminc nappal a 

rendezvények előtt be kell jelenteni.  

 

A harminc napnál korábbi teremfoglalásokat az igények beérkezésének sorrendjében kell 

elfogadni. A harminc napos határidőn belül érkezett teremfoglalási igényeket csak abban az 

esetben lehet elfogadni, amennyiben még az adott terem szabad. Egyéb igényeket (takarítás, 

evőeszköz, pohár, stb.) jelezni kell, és ezekre az MVGYOSZ külön költséget számol fel. A 

központi, MVGYOSZ által szervezett rendezvények mindig prioritást élveznek. Abban az 

esetben, ha a rendezvény szervezője lemondja a rendezvényt, akkor a külsős bérlők által 

fizetett bérleti díj 50 %-át köteles ködbérként megfizetni.   

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

32/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a hivatalvezetői beszámoló a jövőben a közhasznúsági jelentés 

részét képezi. A hivatalvezetői beszámolót az elnökség elé kell terjeszteni.  

 



Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda elnök 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 

 

 

33/2013. (VI. 25.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE a 2013. évi Louis Braille-emlékérem kiosztásánál a következőképpen jár el: 

A Louis Braille-emlékéremre felterjesztett személyeket az írásbeli méltatások alapján 

pontozza. Öt Louis Braille-emlékérem osztható ki, de nem kötelező mind az ötöt kiosztani. 

Amely személy nem éri el a 30 pontot, az nem részesül Braille-emlékéremben. 

Az MVGYOSZ az OE döntése alapján a következő személyeket részesíti Louis Braille-

emlékéremben: 

Bereczk Istvánné, Hornyánszky Tivadar, Markot Béláné, dr. Sonkodi Balázs, Szabó Tiborné 

 

A döntésről az MVGYOSZ értesíti a tagegyesületeket és kitüntetésben részesülőket. A Braille-

emlékérmek átadására 2013. év októberében a Fehér Bot napi ünnepség keretében kerül sor az 

MVGYOSZ székházában. A Braille-emlékérmek megrendeléséről az MVGYOSZ hivatala 

gondoskodik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

Kmf. 

 

                                                               Barnóczki Gábor 

                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


