
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. június 22-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

 

 

34/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. június 22-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

1.         A HVG-ben megjelent cikk megvitatása 

2. Fogyatékosokról szóló tárgyalás lehetőségének megvitatása 

3. Fejér megyei egyesület 2011. évi továbbadott támogatásával kapcsolatos problémák 

megvitatása (meghívott: Venczel Ferenc) 

4. Döntés a Braille-emlékérmek adományozásáról 

5.        A Magyar Paralimpiai Bizottság által felajánlott támogatás megyei egyesületeink 

számára történő továbbpályáztatásával kapcsolatos pályázat kiírása 

6.        Intervenciós pályázat kiírása 

7.        Gyulai továbbképzés tapasztalatai 

8.        Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott:- 

 

 

 

35/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség. az MVGYOSZ nevében történő sajtó-helyreigazítási kérelmet a HVG 

hetilap 2011. évi 23. számában leközölt cikkel kapcsolatban támogatja. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Szakály Melinda, Dr. Nagy Sándor, Kovács Béla, 

Kuminka Györgyné, Barnóczki Gábor) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 

 

 

36/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011-ben Braille-emlékérmet adományoz a következő személyeknek: 

Dr. Baranyi Imréné Miks Mária, Dr. Szabó Miklós, Görgényi Miklós, Gál Imre, Lak István. 



A díjazottak a Braille-emlékérmeket az MVGYOSZ 2011. évi Fehér Bot napi ünnepségén 

vehetik át. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős: - 

Határidő:  

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:-               

 

37/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság által felajánlott támogatással a 

megyei tagegyesületek számára történő továbbpályáztatás céljából az MVGYOSZ által kiírt 

„Szabadidősport tevékenységek támogatása” című pályázatot Németh Orsolya módosító 

indítványaival együtt támogatja. 

A pályázat benyújtási határideje 2011. augusztus 1. 

A pályázat elszámolási határideje: 2011. szeptember 30. 

A pályázati elszámolásban 2011. április 17. és 2011. szeptember 15. között kelt számlák 

szerepelhetnek.   

 

Indokolás: 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

38/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ intervenciós alapját megszűnteti és az alapban lévő 

pénzösszeget a tagegyesületek között egyenlő arányban felosztja. A tagegyesületek a külön 

szerződés keretében egyszeri támogatásként kapott 63 181 Ft-ról elszámolást kötelesek 

készíteni.   

Az MVGYOSZ 2011. december 31-éig kelt számlákat fogad el az elszámoláskor.  

Elszámolási határidő: 2012. január 31. . 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő: 2011. július 10. (utalás) 

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (Szakály Melinda, Dr. Tóka László, Kovács Béla, 

Kuminka Györgyné) 

A határozatot ellenezte:- 

Tartózkodott: 2 elnökségi tag (Dr. Nagy Sándor, Barnóczki Gábor) 

 

39/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületének az MVGYOSZ 

felé irányuló kölcsönkérelmét nem támogatja. 

 



Indokolás: Az MVGYOSZ még nem kapta meg a minisztériumi támogatást, fél éve saját 

forrásból működik, csak két havi tartalékkal rendelkezik, valamint egyéb szabad felhasználású 

bevételeinek forrása is bizonytalanná vált közismert okok miatt, így a központ működését 

veszélyeztetné a kért pénzelőleg kölcsönként való kihelyezése. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: az elnökség 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag 

 

40/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 

kölcsönkérelmét, mintegy a központi költségvetései támogatásból az egyesületre eső összeg 

felét kitevő 1 768 791 Ft-nak az egyesület felé történő előlegként való folyósítását nem 

támogatja. 

 

Indokolás: Az MVGYOSZ még nem kapta meg a minisztériumi támogatást, fél éve saját 

forrásból működik, csak két havi tartalékkal rendelkezik, valamint egyéb szabad felhasználású 

bevételeinek forrása is bizonytalanná vált közismert okok miatt, így a központ működését 

veszélyeztetné a kért pénzelőleg kölcsönként való kihelyezése. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: az elnökség 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag 

 

41/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy Hack János 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: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

42/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE hozzájárul ahhoz, hogy az MVGYOSZ székhelyét (1146 Budapest, Hermina út 47.) a 

Látássérült Masszőrök Országos Közhasznú Egyesülete székhelyként bejegyeztethesse a két 

szervezet között létrejött szerződés mellett. Az MVGYOSZ ezt a lehetőséget díjmentesen 

biztosítja a Látássérült Masszőrök Országos Közhasznú Egyesülete számára. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 



Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

43/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség hatályon kívül helyezi a 35/2007. (IV.5) sz . Elnökségi Határozatot és 

ennek következtében Tóth János 2007. április 17-én kelt megbízólevelét visszavonja. 

 

Indokolás: Már korábban megalakult az MVGYOSZ Akadálymentesítési Munkacsoportja, 

mely végzi a fent említett megbízólevélben felvázolt munkát. Ennek ellenére az MVGYOSZ 

számít Tóth János munkájára, és egy-egy ügyben a jövőben is kaphat felhatalmazást és 

megbízást is. 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (Szakály Melinda, Dr. Nagy Sándor, Dr. Tóka 

László, Kovács Béla, Barnóczki Gábor) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Kuminka Györgyné) 

 

 

44/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség támogatja a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. újbóli megbízását az 

MVGYOSZ állami támogatása elszámolásának könyvvizsgálatára.   

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

45/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség módosítja a 20/2011. (III.30.) sz. határozatát azzal, hogy külső, 

nemzetközi kapcsolatokért a jövőben felelős munkatárs alkalmazásának határidejét 2011. 

augusztus 1-jére változtatja. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 



 

46/2011. (VI. 22.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Hajnóczi Csilla és Hajnóczi Emőke hagyatékával kapcsolatban az Országos Elnökség úgy 

dönt, hogy ellenszolgáltatásként az MVGYOSZ külső szolgáltatások megvásárlásával vagy 

szolgáltatok bevonásával tudja vállalni az általuk kért szolgáltatások biztosítását. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Barnóczki Gábor 

                                                                                                      jegyző 


