
 

 

 

 

AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének  

2010. március 18-ai ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

 

 

4/2010. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat  

 

Az Országos Elnökség 2010. március 18-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el.  

 

1. A Hangvilág Kft. és az MVGYOSZ együttműködésének aktuális kérdései 

 

2. Az MVGYOSZ 2010. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása 

 

3. Az országos küldöttgyűlések előkészítése 

 

4. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: -  

Tartózkodott: - 

 

 

 

5/2010. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE úgy foglal állást, hogy az OE felkéri a Hivatalvezetőt, fontolja meg a szállító 

szolgáltatás költséghatékonyabb működtetését, és tegye meg a szükséges intézkedéseket 

esetleges kapcsolt munkakörök kialakítása érdekében. 

 

Indokolás: Az elnökség úgy ítélte meg, hogy a finanszírozás jelenlegi helyzetében a szállító 

szolgálat működésének átszervezése indokolt lehet, melynek következményeként 

megfontolandó, hogy az MVGYOSZ a gépkocsi vezetői munkakört esetlegesen szüntesse 

meg és a feladatot kapcsolt munkakörrel, jogosítvánnyal rendelkező alkalmazottakkal oldja 

meg. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Hivatalvezető 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 



Tartózkodott: - 

 

 

 

6/2010. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 2010. évi költségvetését 

az alábbi főszámokkal elfogadja: 

 

Tervezett bevétel: 179.112.000,- Ft 

Tervezett kiadás: 212.891.000,- Ft 

Tervezett hiány:   33.779.000,- Ft  

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

7/2010. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE annak érdekében, hogy az országos küldöttgyűlésen csak érvényes mandátummal 

rendelkező küldöttek vegyenek részt, a küldöttek mandátumának ellenőrzése céljából 3 tagú 

Mandátumvizsgáló Bizottságot hoz létre, egyúttal felkéri az Elnököt, hogy a bizottság tagjaira 

vonatkozó személyi javaslatokat a következő elnökségi ülésen terjessze elő, az érintettekkel 

történő egyeztetést követően. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Elnök 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag ( dr. Szőke László, Szabó Tiborné, dr. Orliczki 

János, Kovács Béla ) ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag ( dr. Tóka László ) 

 

 

 

8/2010. (III. 18.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE javasolja a 2010. április 24-ére összehívandó választógyűlésnek, hogy a 

választógyűlés levezető elnökévé dr. Simon Gergelyt válassza meg. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 



Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tóka László                                                                                     Dr.  Szőke László 

         jegyző                                                                                                     elnök  

 

 

 

 


