
Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

igen nem tartózko-
dik

nem 
szavaz

2010.01.23/044

január 23, február 13, március 20, április 
17, május 22, június 26, július 10, 

augusztus 28, október 16, november 20, 
december függőben - a benyújtott OGY 

költségvetési törvényjavaslathoz 
igazodva.

11 0 0 0

2010.01.23/045

Az Országos Elnökség a helyszíni 
tájákozódás és a rendelkezésre álló 

iratok, továbbá a Békés megyei 
szervezet elnökének meghallgatása után 

megállapítja, hogy a Békés megyei 
szervezet 2009. augusztus 28-i megyei 

küldöttközgyűlésének Fitor Sándor 
László megyei elnökségi tag 

visszahívására vonatkozó határozata 
Alapszabályt sértett, ezért a határozatot 
megsemmisíti, és Fitor Sándor Lászlót 

visszahelyezi megyei elnökségi tag 
tisztségébe.

9 0 0 0

2010.01.23/046

Az Országos Elnökség megállapítja, 
hogy a Békés megyei szervezet 
elnöksége szabálytalan módon 

kezdeményezte Fitor Sándor László 
visszahívását, ezért felszólítja a megyei 

szervezet elnökségét: amennyiben 
megítélése szerint fegyelmi eljárásra 

okot adó cselekményt követett el, úgy 
kezdeményezzen fegyelmi eljárást az 

Országos Fegyelmi Bizottságnál.

9 0 0 0

Határozat száma Határozat tartalma
szavazatok száma

felelős



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.01.23/047

Az Országos Elnökség megállapítja, 
hogy a Békés megyei szervezet megyei 
közgyűlése tagjainak több mint 10%-a 

kezdeményezte írásban a megyei 
közgyűlés összehívását Kovalcsik Pál 
megyei elnök visszahívása céljából, 

ezért utasítja a Békés megyei 
elnökséget, hogy 30 napon belül hívja 
össze a megyei közgyűlést egyetlen 
napirendi ponttal, amelynek témája a 

megyei elnök visszahívása

9 0 0 0

2010.01.23/048

Az Országos Elnökség megállapítja, 
hogy a soproni helyi szervezet elnöke, 

Schubert Dávid a maga részéről 
nagyrészt teljesítette a kötelezettségeit, 

ezért tisztségéből történő 
felfüggesztését megszünteti

8 0 1 0

2010.01.23/049

Az Országos Elnökség megállapítja, 
hogy szükségessé válik új ügyintéző 

alkalmazása a soproni helyi 
szervezetnél, akinek kiválasztásánál az 
ügyvezető igazgatónak a Győr-Moson-

Sopron megyei szervezet titkárának 
segítségét igénybe kell vennie

8 0 1 0

2010.01.23/050

Az Országos Elnökség a támogatásáról 
biztosítja dr. Tapolczai Gergely 

ügyvezető igazgatót és a szakmai stábot 
abban, hogy képviselje továbbra is azt a 

megkezdett irányvonalat, amit a 
pályázatok kidolgozásánál ismertetett az 

Országos Elnökség ülésén.

9 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.01.23/051

Az Országos Elnökség az előzmények 
ismeretében és a körülmények 

figyelembevételével a majdnem 120 
SINOSZ taggal rendelkező Siketek SC 

1,3 millió forint körüli tartozását 
elengedi, és elvi-gyakorlati 

hozzájárulását adja az életbe lépő új 
sporttámogatási rendszer keretében az 

SSC-vel való olyan megállapodás 
megkötésére, amely SSC-re fizetési 

kötelezettséget hárít a 
teremhasználatért. 

7 1 1 0

2010.01.23/052

Az Országos Elnökség létrehoz egy 
ötfős ad-hoc bizottságot az Alapszabály 

módosítására Kárpáti Árpád Zoltán, 
Simonné Váradi Zsuzsa, Györgyjakab 
Zsuzsa, Kisida Tamás és Sándor Judit 

részvételével. A SINOSZ minden 
tisztségviselője, ill bármely természetes 

tagja tehet módosításra vonatkozó 
javaslatokat két héten belül.

8 0 1 0

2010.01.23/053

Az Országos Elnökség elhalasztja a 
Választási Szabályzattal kapcsolatos 

döntéseket mindaddig, amíg véglegessé 
nem válik az Alapszabály módosítása.

9 0 0 0

2010.01.23/054

Az Országos Elnökség elhalasztja az 
ifjúsági ügyek koordinációjának 
ügyének megtárgyalását a soron 

következő országos elnökségi ülésre.

9 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.01.23/055

Az Országos Elnökség létrehoz egy 
háromfős ad-hoc bizottságot Hérincs 

Róbert, Nyírő Zsolt és Boros Imre 
részvételével a vidéki sportklubok 
helyzetének felmérésére, azok és 

SINOSZ adott helyi szervezete közötti 
kapcsolatok áttekintésére és javaslatot 

tesz egy egységes megállapodás-
rendszer összeállítására.

9 0 0 0

2010.01.23/056

Az Országos Elnökség felhatalmazza 
Kárpáti Árpád Zoltán alelnököt a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei szervezet 
elnökválasztó küldöttközgyűlése 

időpontja kitűzésére

8 0 1 0

2010.01.23/057

Az Országos Elnökség támogatja a 
Hallássérültek Ajkai Egyesületének a 
SINOSZ rendes jogi személy tagként 

való felvételi kérelmét és azt a 
legközelebbi Országos 

Küldöttközgyűlés elé szavazásra 
bocsátja.

8 0 0 1

2010.01.23/058

Az Országos Elnökség tiszteletbeli 
tagságra terjeszti fel Bartha Csillát a 

jelnyelv kutatása, a bilingvális oktatási 
modell bevezetése és a jelnyelvi törvény 

megalkotása érdekében végzett 
munkásságáért

9 0 0 0

2010.01.23/059

Az Országos Elnökség úgy dönt, 
Alapszabály rendelkezéseinek 

megfelelően minden helyi ill. megyei 
szervezet tiszteletbeli tagokat 

terjeszthet fel Országos Elnökségnek a 
soron következő Országos Elnökségi 

ülésre

9 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.01.23/060

Az Országos Elnökség hozzájárul 
ahhoz, hogy az ISO rendszer éves 

auditjára az SGS által biztosítot 
kedvezményt és részletfizetést az 

ügyvezető igazgató elfogadja.

8 0 1 0

2010.01.23/061

Az Országos Elnökség támogatja, hogy 
a hódmezővásárhelyi szervezet ingatlan-

eladásából származó bevételét egy 
újabb ingatlanba fektesse, ugyanakkor 
felszólítja ügyvezető igazgatót, hogy az 

Országos Elnökség egyik tagjával 
közösen a helyszínen tájékozódjon az 

ingatlan kiválasztásakor.

9 0 0 0

2010.01.23/062

Az Országos Elnökség a közelmúlt 
eseményeire reagálva jóváhagyja dr. 

Tapolczai Gergelynek a Hivatal 
irodáinak a közösségi helyszínektől való 

lezárására vonatkozó kérelmét és 
utasítja, vizsgálja meg a székház 

biztonsági kamerákkal történő 
felszerelésének lehetőségét.

9 0 0 0

2010.01.23/063

Az országos elnökség támogatja, hogy 
az EUD májusi szemináriumán és 

közgyűlésén Nyírő Zsolt és Herbszt 
Róbert képviselje a SINOSZ-t.

7 0 2 0

2010.01.23/064

A SINOSZ országos elnökségi üléseinek 
tervezett időpontjai: január 23, február 

27, március 20, április 17, május 29, 
június 26,  augusztus 28. október 16, 

november 20, december 18.

9 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.02.27/065

ASZ. 9.1. pont módosítás az alábbiak 
szerint: „A Szövetség rendes tagja lehet 

minden olyan, az Európai Unió 
tagállamaiban állampolgársággal 
rendelkező siket vagy nagyothalló 
természetes személy, aki érvényes 

magyarországi lakcímmel rendelkezik, 
vagy harmadik ország állampolgára, de 

életvitelszerűen Magyarországon 
tartózkodik, és ezt megfelelően igazolja, 

továbbá 6. életévét betöltötte, a jelen 
Alapszabályban foglaltakat magára nézve 

kötelezőnek elfogadja és 
hallásveszteségének átlaga mindkét fülön, 
a beszédfrekvenciákon  250, 500, 1000 és 

2000 Hz frekvenciákon a jobban halló 
fülön a 40 dB-t meghaladja VAGY a 
rosszabbul halló fülön a 80 dB-t eléri. 

Ennek igazolására egy évnél nem régebbi, 
Magyarországon kiadott, audiológus 
szakorvos által aláírt, az ellátóhely 

bélyegzőjével és orvosi körbélyegzővel 
ellátott audiogram alkalmas. 18. életévüket 
be nem töltött személyek belépési szándék 

nyilatkozatukat törvényes képviselőjük 
útján tehetik meg.”

8 0 1 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.02.27/066

Az ASZ. 910.3 módosítása az alábbiak 
szerint: „A tiszteletbeli tag a tagdíj 

befizetése alól mentesül. , mely tényt – 
amennyiben rendelkezik vele – az 

arcképes tagsági igazolványban fel kell 
tüntetni.” 

9 0 0 0

2010.02.27/067

Az ASZ.  20. pontja a tagsági jogviszony 
megszűnésének eseteit sorolja fel. 
Javasoljuk, hogy az alábbi ponttal 

egészítsék ki a felsorolást:
20.8. kizárással: ha a természetes tag a 
tagsági igazolvánnyal bármilyen módon 

visszaél, az Országos Elnökség 
javaslatára az Országos Fegyelmi 

Bizottság kizárja a jogi személy tagot, és 
erről írásban értesíti. A kizárt tag a 
kézhezvételtől számított 15 (azaz 

tizenöt) napon belül írásban 
fellebbezhet az Országos 

Küldöttközgyűlés felé. Ebben az 
esetben az Országos Elnökség köteles 

összehívni a rendkívüli Országos 
Küldöttközgyűlést, ahol nyílt 

szavazással, szótöbbséggel döntenek. 
További jogorvoslatra ezután nincs 

mód, a jogi személy tag jogorvoslatért 
az illetékes bírósághoz fordulhat 

7 1 1 0

2010.02.27/068

Az alapszabály 21. pontjából törlésre 
kerülek a szekciók, ugyanezen pont 

kiegészül az országos hivatallal, mint 
szervezeti egységgel.

9 0 0 0

2010.02.27/069
a SINOSZ választott tisztségviselőinek 
mandátuma 5 évre szóljon a jelenlegi 4 

év helyett.
5 0 4 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.02.27/070 Alapszabály 46. pontjában az ügyvezető 
igazgató tisztség helyett, munkakör. 9 0 0 0

2010.02.27/071

Alapszabály 70. pontjában megadják a 
lehetőséget 500 és 1000 fő közötti 

taglétszámmal rendelkező 
szervezeteknek, hogy 5 fős elnökséget 

állítsanak fel. 

9 0 0 0

2010.02.27/072

Alapszabály 70. pontjába szövegszerűen 
a "3 vagy 5 fős elnökség választása" 

kerül bele. Mikor 3 vagy mikor 5 fő, azt a 
Választási Szabályzat szabályozza.

9 0 0 0

2010.02.27/073

Alapszabály 70.5. pontja módosításra 
kerül: csak a megyei szervezetek 

elnökségének marad meg a fegyelmi 
jogköre, a helyi szervezeteknél törlésre 

kerül. 

9 0 0 0

2010.02.27/074 A támogatók kérdésével az országos 
elnökség későbbi ülésén foglalkozik.

5 0 4 0

2010.02.27/075
Az országos elnökség Tiszteletbeli 
tagnak javasolja Székely Zsoltot, 

Veszprém megyéből.
1 8 0 0

2010.02.27/076
Az országos elnökség Tiszteletbeli 

tagnak javasolja Vámos Imrénét Győr-
Moson-Sopron megyéből.

0 9 0 0

2010.02.27/077
Az országos elnökség Tiszteletbeli 
tagnak javasolja Varga Sándornét 

Budapestről.
9 0 0 0

2010.02.27/078
Az országos elnökség Tiszteletbeli 
tagnak javasolja Szebeli Józsefnét 

Budapestről.
2 7 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.02.27/079
Az országos elnökség Tiszteletbeli 

tagnak javasolja Míg Sándornét Bács-
Kiskun megyéből.

9 0 0 0

2010.02.27/080

Akiket tiszteletbeli tagságra jelöltek, de 
az országos elnökség nem fogadta el a 

javaslatot, egyéb elismerésben 
részesülnek majd. 

9 0 0 0

2010.02.27/081

Az országos küldöttközgyűlés 
időpontja: 2010. március 27. 

Napirendjei: Országos elnökség 
beszámolója, Felügyelő Bizottság és 

Országos Fegyelmi Bizottság 
beszámolója, közhasznú jelentés, 
költségvetési terv, Alapszabály-

módosítás, Mikesy György fellebbezése, 
1 tagfelvételi fellebbezés

9 0 0 0

2010.02.27/082 A GyIB koncepciójának jóváhagyása 9 0 0 0

2010.02.27/083
A GyIB koordinációs csapatának tagjai: 

Kormány Anita, Kovács Zsaklin, Radányi 
Balázs

8 0 0 0

2010.02.27/084

A 2011.-ben Magyarországon 
megrendezésre kerülő EUD közgyűlés 
stervezői stábja: Dr. Tapolczai Gergely, 
vagy az általa megjelölt személy, Nyírő 
Zsolt,  Dr. Kósa Ádám, Kárpáti Árpád 

Zoltán, Herbszt Róbert. 

6 0 0 0

2010.02.27/085
IFHOH és EFHOH közgyűlésén (2010. 

június 18-19.-én) Stockholmban Jámbor 
Andrea épviseli a SINOSZ-t. 

6 0 0 0

2010.02.27/086

IFHOH és EFHOH közgyűlésén (2010. 
június 18-19.-én) Stockholmban 

Györgyjakab Zsuzsa  épviseli a SINOSZ-
t. 

5 0 1 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.02.27/087

IFHOH és EFHOH közgyűlésén (2010. 
június 18-19.-én) Stockholmban Földes 
Dalma épviseli a SINOSZ-t, amennyiben 

az útiköltségére fedezetet találnak a 
költségvetésben.

6 0 0 0

2010.02.27/088

A SINOSZ Országos Elnöksége 
hozzájárul, hogy a Magyar Siketek és 

Nagyothallók Sportszövetsége a 
SINOSZ tulajdonában álló SINOSZ 

Sportcentrum címét használja 
székhelyeként

6 0 0 0

2010.02.27/089
Az országos elnökség támogatja, hogy 
Uhri Imre a SINOSZ tiszteletbeli tagja 

legyen.
6 0 0 0

2010.02.27/090

Azon új belépők, akik adott év július 1. 
után kérik felvételüket és előző evben 

nem voltak a SINOSZ tagjai, a 
mindenkori tagdíj felét fizetik. 

5 0 1 0

2010.03.20/091

Az országos elnökség támogatja, hogy 
Takács Katalin és egy személy a hivatal 

részéről az ülést követő héten 
megtekintse a hódmezővásárhelyi 

ingatlant, amely a SINOSZ 
megvásárolna. Tapasztalataikról 2010. 
március 26.-ig e-mailben beszámolnak, 
az országos elnökség ezt követően e-

mailes szavazással dönt. 

5 0 2 0

2010.03.20/092

Az országos elnökség a kaposvári 
ingatlan vásárlását támogatja. A 

központi támogatás mértéke később 
kerül meghatározásra. 

6 0 1 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.03.20/093

Az országos elnökség a pécsi ingatlan 
felújítását támogatja, ugyanakkor 

meghatalmazza Dr. Tapolczai Gergely 
ügyvezető igazgatót, hogy a költségek 
csökkentéséről a pécsi ingatlan közös 

képviselőjével tárgyaljon. 

6 0 1 0

2010.03.20/094

Az országos elnökség ismét felfüggeszti 
tisztségéből Schubert Dávidot, a 

soproni helyi szervezet elnökét, az 
alapszabály 74.10. pontjában foglaltakra 

hivatkozva. Utasítja Schubert Dávidot 
arra, hogy az átadás-átvételt a helyi 

ügyintézővel bonyolítsa le legkésőbb 
2010. március 31.-ig. Az oe felkéri a 

megyei elnökséget, hogy 2010. április 
10.-ig hívja össze a soproni helyi 

szervezet taggyűlését. 

6 0 1 0

2010.03.20/095

Az országos elnökség megszavazza, 
hogy mivel a balatonfenyvesi üdülő 
gondnoka nem fogadta el a SINOSZ 
2010. évi válságtervében rögzített 

munkaidő és munkabércsökkentést, 
ezáltal a közös megegyezést sem, így 

támogatja az ügyvezető igazgatót 
abban, hogy felmondjon az üdülő 

gondnokának.

11 0 0 0

2010.03.26/096 A SINOSZ 15 millió Ft-os tartalékot 
képez. 8 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.04.17/097

Az országos elnökség támogatja, hogy 
Jámbor Andrea "Nem hallottam" 

munkacímű könyvének tervezése, 
előkészítése elkezdődjön. Az anyagi 
támogatás mértékéről később, több 

információ alapján dönt az elnökség. 

7 0 0 0

2010.04.17/098

Zöld Beruházási Rendszer 
Energiatakarékos Háztartási Gépcsere 

Alprogramában a SINOSZ pályázó 
szervezetként részt vesz.

6 1 1 0

2010.04.17/099
A 98. sz. határozatban jelzett pályázatra 

a hátrányos településről érkező 
pályázatok előnyben részesüljenek. 

2 0 6 0

2010.04.17/100

A 98. sz. határozatban jelzett pályázatra 
a hivatal által felállított 

követelményrendszer alapján kerüljenek 
elbírálásra a beérkező pályázatok.

7 0 1 0

2010.04.17/101

A 98. sz. határozatban jelzett pályázatra 
a pályázatok beérkezési sorrendjét 

vegyék figyelembe a nyertes pályázatok 
meghatározására.

1 0 7 0

2010.04.17/102

A 98. sz. határozatban jelzett pályázatra 
a megyei szervezetek szűrése után, a 
központba megküldött pályázatokból 

közjegyző előtti sorsolással döntsék el, 
kik részesülnek a pályázati 

támogatásban. 

6 0 2 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.04.17/103

A 98. sz. határozatban jelzett pályázatra 
megyénként taglétszám-arányosan lehet 

pályázatot kisorsolni. Mutatószám: a 
2009. évi zárólétszám. Pályázható 

darabszám összesen: 164 db.

8 0 0 0

2010.04.17/104

A 98. sz. határozatban jelzett 
pályázathoz kapcsolódóan a pályázati 

anyagokat 2010. május 3-ig kell a Hivatal 
részére megküldeni. A sorsolás ezt 

követően, egy héten belül megtörténik. 

7 0 1 0

2010.04.17/105

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
küldöttek 10%-a kezdeményezte Tóth 
András megyei elnök visszahívását, 

ezért az országos elnökség egy 
hónapon belül kezdeményezi a megyei 

küldöttgyűlés összehívását a 
szervezetben, melynek napirendi pontja 

a megyei elnök visszahívása. 

8 0 0 0

2010.04.17/106

Az országos elnökség elvi támogatást 
nyújt Győr-Moson-Sopron megye által 

beadott dombormű elkészíttetéséhez. A 
támogatás megállapításához szükséges 

legalább 3 db árajánlat csatolása, 
valamint az önrész felmutatása 

összegszerűen, illetve egy PR csaomag 
kidolgozása, milyen külsőségek között 

kívánja a szervezet az avatást 
lebonyolítani.. 

7 0 1 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.04.17/107

A SINOSZ állásfoglalást ad ki a 
feliratozás szakmai minimumáról. Az 

állásfoglalást a feliratozásért megalakult 
bizottság készíti elő. A SINOSZ 

megkeresi az ORTT-t, kéri a monitorozó 
testület felállítását hallássérült 
sorstársak közreműködésével. 

8 0 0 0

2010.04.17/108 A pécsi sportklub székhelyhasználat 
iránti kérelmének jóváhagyása. 2 0 6 0

2010.04.17/109

A pécsi sportszervezetnek a 
székhelyhasználat iránti kérelmét 

újratárgyalja az országos elnökség, ha 
Hérincs Róbert bizottsága minden 

sportszervezettel tisztázta a 
helyiséghasználatot. A 

sportszervezetnek ismét be kell majd 
adnia a székhelyhasználat iránti 

kérelmét. 

8 0 0 0

2010.04.17/110 A befolyt tagdíjak központi kezelés alá 
kerülnek. 

8 0 0 0

2010.04.17/111 A tagdíjbevételek maradványa a 
szervezetek kezelésében marad. 

8 0 0 0

2010.04.17/112
Az országos elnökség elfogadja a 

beterjesztett táblázatos formát a megyei 
szervezetek pénzügyi tervezésére.

8 0 0 0

2010.04.17/113
A szervezeteknek 2010. április 30-ig kell 
megküldeniük az elkészített pénzügyi 
tervet az elfogadott táblázat alapján. 

8 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.04.17/114

Az országos elnökség 2010. május 7-én 
rendkívüli országos elnökségi ülést tart 
a 2010. évi költségvetés jóváhagyásának 

napirendjével. 

8 0 0 0

2010.04.17/115 A rendkívüli országos küldöttközgyűlés 
időpontja: 2010. május 15. 8 0 0 0

2010.05.07/116

A SINOSZ Országos Elnöksége a 
benyújtott költségvetési javaslatot 

elfogadta és az Országos 
Küldöttközgyűlés elé terjeszti, egyben 

felhatalmazást kér az Országos 
Küldöttközgyűléstől, hogy az állami 
támogatásból 10%-os és az egyéb 
bevételekből 20%-os mozgásteret 

kapjon, tekintettel a válságkezelésre.

6 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.05.07/117

Az ügyvezető igazgatói pályázati kiírás 
feltételei: EU állampolgárság, felsőfokú 
végzettség, magyar jelnyelv tárgyalási 

szintű ismerete, vezetői tapasztalat, 
angol nyelv ismerete. Előnyt jelent: 

gazdasági, pénzügyi vagy 
humánpolitikai szakirányú végzettség, 
nemzetközi jelnyelv ismerete. Kötelező 
csatolni: Europass fényképes szakmai 

önéletrajz, szakmai terv, hatósági 
erkölcsi bizonyítvány (vagy annak 

igazolása, hogy megigényelte), fizetési 
igény megjelölése, végzettséget igazoló 

okiratok másolata. Beadási határidő 
május 31., a borítékra kérjük ráírni: 
Ügyvezető igazgatói pályázat. Az 

országos elnökség felhatalmazást ad dr. 
Kósa Ádámnak (akadályoztatása esetén 

Nyírő Zsoltnak), Kárpáti Árpádnak és 
Stefanidesznének, hogy a határidő 

letelte után, 2 napon belül elbírálja a 
pályázatok érvényességét.

6 0 0 0

2010.05.07/118
Május 29-én elmarad a tervezett 

országos elnökségi ülés, helyette június 
5-én ülnek össze, 10 órától.

6 0 0 0

2010.06. 05/119

Az ügyvezető igazgatói pályázatok 
tartalmi elemeinek megbeszélése és a 

szavazás kapcsán az országos elnökség 
zárt ülést tart, a jelöltek szóbeli 

meghallgatása nyilvános. 

8 1 1 0

2010.06. 05/120
Zárt ülésen hozott határozat. A 

határozatot a zárt ülésen készült 
jegyzőkönyv tartalmazza. 

11 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.06. 05/121
Zárt ülésen hozott határozat. A 

határozatot a zárt ülésen készült 
jegyzőkönyv tartalmazza. 

10 0 0 0

2010.06. 05/122

Az országos elnökség a SINOSZ Győr-
Moson-Sopron megyei szervezetének 
kérésére Belecz Istvánnak állítandó 

domborművet (emléktáblát) 50ezer Ft-tal 
támogatja. 

8 0 0 0

2010.06. 05/123
Az Emszt Kálmánné Sportcsarnok 

avatása 2010. július 17-én vagy 18-án 
tartják a SINOSZ Sportcentrumában. 

8 0 0 0

2010.06. 05/124

A policy-bizottságok összetételét a 
jegyzőkönyvben részletezettek szerint 
az elnökség jóváhagyja. Referencia-
bizottság: a Hallókészülék-ellátásról" 

lesz. Határidők: 2010. június 25: vázlat-
terv összeállítása, 2010. augusztus 28: a 

vázlat alapján a kidolgozott policy 
készüljön el. 

8 0 0 0

2010.06. 05/125

Az országos elnökség felhatalmazza az 
ügyvezető igazgatót, hogy a SINOSZ 

hódmezővásárhelyi szervezet részére a 
Tóalj utcai ingatlant vásárolja meg, a 

legkedvezőbb árat kialkudva. 

8 0 0 0

2010.06. 05/126

A SINOSZ tárgyalást kezdeményez a 
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Alappal 

abból a célból, hogy az egyénnek 
felajánlott 340ezer Ft-os támogatás 
helyett a más témában keressenek 

együttműködésre lehetőséget és az Alap 
ehhez nyújtson támogatást. Ezzel Mázló 

Tímea kérését az oe elutasítja.

8 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.06. 05/127

Az országos elnökség felfüggeszti 
Schubert Dávidot a soproni helyi 

szervezet elnöki tisztségéből és egyben 
fegyelmi eljárás kezdeményez vele 

szemben, egyben a tényekkel 
szembesíti és felszólítaja a lemondásra.

8 0 0 0

2010.06. 05/128

Az országos elnökség Kecskemétiné 
Gréts Anna és Rédei Ottóné fellebbezési 

kérelmét elutasítja, a Tagfelvételi 
Bizottság döntését helyben hagyja. 

8 0 0 0

2010.09.17/129

Az országos elnökség jóváhagyja a 
Hivatal előterjesztését, felhasználási 
tervezetét a 22 millió Ft-os kiegészítő 

támogatásról.

6 0 0 0

2010.09.17/130

Az országos elnökség jóváhagyja a 
Hivatal előterjesztését a HASÉ 

előfizetési árainak módosításáról, mely 
az alábbiak szerint módosul 2011. január 

1-től: Személyes vásárlás esetén 250,-
Ft/db, éves előfizetés esetén 200,-Ft/db 
(2400,-Ft/év), féléves előfizetés esetén 

220,-Ft/db (1320,-Ft/félév)

5 0 1 0

2010.09.17/131

Az országos elnökség elfogadja, hogy 
az ülés időpontjától számított két héten 

belül a kedvezmények bővítésével 
kapcsolatos ötleteiket az elnök úrnak 

megküldik. 

7 0 0 0

2010.09.17/132

E-mailes szavazások megerősítése 
három témakörben: SSC tárgyalások, 

Hortobágyi Éva képviselete és a 
hallássérült árvízkárosultak 

megsegítése. 

7 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.09.17/133

Horváth Lajos tagfelvételi fellebbezését 
az országos elnökség elutasítja, a 

Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését 
helyben hagyja. 

7 0 0 0

2010.09.17/134

Az országos elnökség érvényteleníti a 
Pest megyei elnökség azon határozatait, 

amelyet az elnök, Barcza Kálmánné 
lemondása után hozott. Indoklás: 

Megbízott elnököt csak az országos 
elnökség nevezhet ki, valamint a 

megtárgyalt kérdés munkaügyi jellegű 
volt, ezért társadalmi szinten erről 

egyetlen vezetőségnek sincs 
jogosultsága döntést hozni.                                              

Az országos elnökség gondoskodik a 
választás kiírásáról 30 napon belül. 

7 0 0 0

2010.09.17/135
SZMSZ-magyarázó anyag létrehozása a 
szervezetek elnökei részére. Felelőse: 

Ormódi Róbert.
7 0 0 0

2010.09.17/136

Az országos elnökség támogatja, hogy 
az SSC-vel folytatott tárgyalásokon 

létrejött szóbeli megegyezés alapján az 
SSC a 3000,-Ft-os óradíj megfizetését 
vállalja. A csökkentett óradíj  fejében a 
SINOSZ kérésének eleget téva az SSC 

lemond 3 órányi teremhasználatról. 

7 0 0 0

2010.09.17/137

Az országos elnökség Szabó Gergely 
kérelmét, amelyben egy New York-i 
divatbemutatóra történő kiutazás 

támogatását kérte a SINOSZ-tól, helyben 
hagyja. 

0 7 0 0

2010.12.18/138
Ormódi Róbert igazgató a munkabére 

100%-ának megfelelő jutalomban 
részesül. 

8 0 0 0



Országos Elnökség
Határozatok Tára 2010.

2010.12.18/139
Az országos elnökség a megyei és a 

helyi elnökök között nem tesz 
különbséget a jutalmazás során. 

7 0 1 0

2010.12.18/140

Az országos elnökség úgy döntött, az 
Alapszabály 22. És 23. pontjában 

nevesített személyek HASÉ előfizetést 
kapnak mandátumuk lejártáig. A 23. 

pontban nevesített személyek közül a 
megyei és a helyi elnökök 
tagdíjmentességet kapnak. 

8 0 0 0

2010.12.18/141

Az országos elnökség a 2010.11.27-i 
ülésen megbeszélt témaköröket 
határozatban megerősíti. Ezek: a 

SINOSZ 2011.évre tervezett 
költségvetési irányvonala, az igazgató 

által benyújtott tagmegtartó 
intézkedések, az EUD szervezési 

kérdései, illetve az e-mailes 
határozatokat megerősíti. 

5 0 4 0

2010.12.18/142

Az országos elnökség felkéri Szabó 
Szilvesztert, írja meg az országos 

elnökség részére, milyen témában kér 
meghallgatást, ha a téma munkaügyi 

jellegű, abban az esetben Ormódi 
Róbert igazgatóhoz tartozik a kérdés. A 
levél alapján dönt az országos elnökség 

arról, behívja-e Szabó Szilvesztert 
személyes meghallgatásra, vagy sem. 

9 0 0 0

2010.12.18/143

Az országos elnökség a 2011. évi 
országos elnökségi ülések 

időpontjainak minden hónap második 
szombatját határozta meg, kivéve a 

nyári hónapokban. 

9 0 0 0


