
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. március 30-ai ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

17/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. március 30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 

1. Tájékoztató a nyertes pályázatokról 

2. Közüzemi auditálás ismertetése 

3. Költségvetés megvitatása 

4. A SINOSZ összefogásra ösztönző levelének megtárgyalása 

5.        Döntés a zárolt számlák ügyében 

6.        Felvetés közérdekű adatigénylések kapcsán 

7.        Ozváry Lukács Ádám munkája 

8.        Braille-emlékérem adományozásának megtárgyalása 

9.        Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott:- 

 

18/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség támogatja a dr. Micserics József által előterjesztett közüzemi 

auditálásra vonatkozó szerződéstervezetet. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlávők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:- 

 

19/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 2011. évi 

költségvetését az alábbi főszámokkal elfogadja: 

 

Tervezett bevétel kampányegyenleggel együtt: 360.906.000,-Ft 

Tervezett kiadás kampányegyenleggel együtt:  381.861.284,-Ft 

Tervezett hiány:                                                  20. 955.284,-Ft 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 



Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag Ia jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

20/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség felkéri az elnököt és a hivatalvezetőt, hogy az MVGYOSZ külső, 

külföldi kapcsolatainak megteremtésére és ápolására foglalkoztasson egy arra megfelelő 

személyt és ennek anyagi és személyi feltételeit is teremtse meg. 

 

Indokolás:  

Felhatalmazás:- 

Felelős: elnök, hivatalvezető 

Határidő: 2011. június 1. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:- 

 

 

21/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

.Az Országos Elnökség módosíta korábban hozott, 13/2011.(II.2.) sz. határozatának azon 

részét, amely az MVGYOSZ 2011. évi Küldöttgyűlését előkészítő elnökségi ülés időpontjára 

vonatkozik. A Küldöttgyűlést előkészítő OE ülés időpontját 2011. április 27-ére tűzi ki. 

 

Indokolás:  

Felhatalmazás:- 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

22/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a rendőrségi és ügyészségi vizsgálat miatt az elnök 

által zárolt számlák megnyitására utasítást ad.  Az utalások a tagegyesületek felé legkésőbb 

2011. április 8-áig megtörténnek, valamint a feloldott forrásokat a központ is felhasználhatja. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős: - 

Határidő:  2011. április 8. 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Szakály Melinda) 

Tartózkodott: - 

 

 



23/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a közérdekű okiratok kérésével, közérdekű adatok igénylésével 

kapcsolatban az Alapszabályban foglaltak szerint jár el. Az adatigénylő saját költségén 

készíthet fénymásolatot. A másolási díjat az elnökség oldalanként 50,-Ft-ban határozza meg. 

Az átvétel az alábbiak szerint történik:  

- Minden másolt oldalon feltüntetésre kerül, hogy az eredetivel mindenben megegyező, 

melyet aláír a hivatalvezető. 

- Az átvételt minden oldalon aláírja az adatkérő. 

- A másolást a titkárság alkalmazottjai elvégzik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős: - 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 

 

24/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a Felügyelő Bizottság kérésére úgy határoz, hogy a Felügyelő 

Bizottság ide vonatkozó tájékoztatásának ismeretében a soron következő elnökségi ülésre a 

hivatalvezető és az elnök készítse elő a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elkészítésének  szabályozási hátterét.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős: elnök, hivatalvezető 

Határidő: 2011. április 27. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (a jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:- 

 

 

 

 

25/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a Louis Braille emlékéremmel 

kitűntetett személyekkel nem átvételi elismervényt, hanem ajándékozási szerződést írat alá. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős:- 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:- 

 

 

26/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 



Az OE úgy határoz, hogy Bősze Gyorgy részletfizetési kérelmét a vakvezető kutya örökös 

használatbavételi díjának 10.000,- Ft összeg részletekben történő kifizetését támogatja. Az 

50.000 Ft örökös használatbavételi díj részleteit minden hónap 15-ig kell az MVGYOSZ 

számlájára utalni. Első fizetési hónap: az átvételt követő első hónap. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős:- 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:- 

 

 

27/2011. (III. 30.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség döntése értelmében az MVGYOSZ három személyt (két látássérült, 

egy kísérő) küld a lipcsei Braille-konferenciára. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős:- 

Határidő: - 

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:- 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                          Barnóczki Gábor 

                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


