
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. július 6-ai ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

47/2011. (VII. 06.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. július 6-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

1.        „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány működésével kapcsolatos megbeszélés 

2. A Vakvezető Kutyakiképző Iskola hasznosítása kérdésének megtárgyalása 

3. Üdülő hasznosításának megvitatása 

4. A „Sarokpont” című levélre adott válaszok megvitatása 

5.        Zárt elnökségi ülés lehetősége 

6.        Az alapszabály módosításának kérdései 

7.        Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte:  

Tartózkodott:- 

 

48/2011. (VII. 6.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség őszinte részvétét fejezi ki Bartha Zsuzsanna családjának, rokonainak, 

ismerőseinek és a „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány Kuratóriuma tagjainak, valamint 

köszönetét fejezi ki Bartha Zsuzsanna és Fehér István részére az eddig végzett munkáért. Az OE 

egyúttal felkéri Fehér István sorstársat a „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány kuratóriumi 

tagságára és egyben a különböző adminisztrációs feladatok elvégzésére is. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

49/2011. (VII. 6.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség támogatja az MVGYOSZ Vakvezető Kutyakiképző Iskola esetleges 

hasznosításának lehetőségét, amennyiben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a hasznosításhoz 

hozzájárul, valamint az ezzel kapcsolatos szerződés a csepeli önkormányzat és az MVGYOSZ 

között létrejön. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás:- 

Felelős: - 

Határidő:  

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott:-               



 

 

50/2011. (VII. 06.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy a balatonboglári üdülő üzemeltetésével kapcsolatban az MVGYOSZ 

felhívást tesz közzé,  mely felhívásnak lényege, hogy üzleti ajánlatot kérünk. Az üzleti ajánlat 

részét kell, hogy képezze, hogy az ajánlattevő milyen formában tudná üzemeltetni az üdülőt.  Az 

üzemeltetéshez szükséges elvárásokat tartalmazó opciókat megadjuk a felhívásban. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

51/2011. (VII. 06.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség előző, 2011. június 22-ei üléséről a Takács Péter által jegyzett blogban 

megjelent tudósítás tartalma a Braille-emlékérmek adományozásának vonatkozásában Takács 

Péter saját egyéni véleményét tükrözi, nem az Országos Elnökség hivatalos álláspontja, és attól az 

Országos Elnökség teljes mértékben elhatárolódik. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

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

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

52/2011. (VII. 06.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség megbízza dr. Nagy Sándort, az OE tagját a folyamatban lévő jogalkotás 

nyomon követésével, a látássérülteket és fogyatékos embereket érintő jogszabályok 

véleményezésével, az elnökséggel és másokkal történő együttműködés keretében. Ezen feladatkör 

ellátásáért az OE havi bruttó 30 000, azaz harmincezer Ft. megbízási díjat határoz meg dr. Nagy 

Sándor részére. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: az elnökség 

Határidő:  

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

                                                                                              Barnóczki Gábor 

                                                                                                      jegyző 


