
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2011. szeptember 9-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

64/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2011. szeptember 9-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 
1. Tájékoztatás az OE határozatainak végrehajtásáról a 2011. május-júniusi elszámolás 

kapcsán 

2.  Tájékoztatás a Nemzetközi Fehér Bot Nappal kapcsolatban 

3.  Tankönyvellátással kapcsolatos problémák megvitatása 

4.  Üdülő hasznosításának megvitatása 

5.  A Szövetség és a FESZT 

6.  Bejelentések, vegyes ügyek  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

65/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határozott, hogy a Somogy megyei egyesületet figyelmezteti és 

még egy javítási lehetőséget ad arra, hogy a 2011. június 30-áig tartó beszámolóját 2011. 

szeptember 15-ig hibátlanul küldje be, valamint felhívja figyelmét a szeptember 30-i határidei 

beküldési kötelezettségére. Amennyiben nem megfelelően készíti el a 2011. szeptember 30-

áig szóló beszámolót, akkor nem kapja meg a harmadik negyedévi támogatást.   

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kutor Sándorné 

Határidő: 2011. szeptember 12. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

66/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy döntött, hogy a 2011. október 14-én tartja a Nemzetközi Fehérbot 

Napi megemlékezést, melynek megszervezésével Kroll Zsuzsannát bízza meg. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Kroll Zsuzsanna 

Határidő: 2011. október 14. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 



67/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a tankönyvellátással kapcsolatban az alábbi határozatokat hozza: 

- Felkéri a Hivatalvezetőt, hogy dolgozzon ki egy olyan akciótervet, amivel az átfutási időt a 

könyvigénylés beérkezése és a visszaigazolás között meg tudja rövidíteni. Javaslatunk a 

beérkezéstől számított 30 nap. Az OE arra is vár javaslatot, hogy a tankönyvrendelés 

időszakában milyen lehetőséget lát a Hivatalvezető az esetleges munkaátszervezésre. 

- Az MVGYOSZ minden év februárjában pedagógiai szaklapokban tegye közzé, hogy a 

látássérültek részére milyen módon tudnak könyvet rendelni az iskolák. 

- Az MVGYOSZ kísérje figyelemmel a tankönyvpiac rendjéről szóló jogszabály 

módosításával kapcsolatos kezdeményezést, és amennyiben lehetséges, csatlakozzon a 

módosításhoz javaslataival. 

- Az MVGYOSZ adjon ki egy közleményt, hogy a tankönyvellátást nem szűntette meg. A 

közlemény megjelenési helyei: Vakok Világa, hírlevél, honlap, pedagógiai szaklapok, stb. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Micserics József 

Határidő: 2011. október 20. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

68/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség felkéri a Hivatalvezetőt, hogy a tagegyesületeknek juttasson ki egy 

levelet, amelyben tájékoztatja őket arról, hogy hogyan lehet látássérülteknek tankönyvet 

megrendelni. Az adott levélben a Hivatalvezető kérje fel az egyesületeket arra, hogy az 

iskolákat és a náluk megjelenő diákokat tájékoztassa a tankönyvrendelés módjáról, valamint 

kérje fel az egyesületeket arra, hogy adjanak tájékoztatást a központ felé arról, hogy melyik 

látássérült diák melyik iskolába jár. 

Az OE továbbá úgy dönt, hogy a tankönyvellátás kérdése a soron következő Egyesületi 

Elnökök Tanácsa ülésen is kerüljön napirendre. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Dr. Micserics József 

Határidő: 2011. október 20. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

69/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy egy szerződés-módosítással a balatonboglári üdülőt 

a jelenlegi üzemeltetője, Juhász Klára üzemeltesse tovább, 2012. január 1. és 2015. december 

31. között olyan formában, hogy az évi 550 000, azaz Ötszázötvenezer Forint bérleti díj előre 

fizetendő. Tehát a bérleti díj két ponton módosul: a bérleti díj összegében és a bérlet 

határidejében, a szerződés többi feltétele változatlan marad. 



Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László) 

 

 

70/2011. (IX.9.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesülete (VGYKE) képviselje a látássérülteket a Fogyatékos Emberek 

Szervezeteinek Tanácsában (FESZT) olyan módon, hogy az MVGYOSZ-szal együttműködési 

megállapodást köt és törekszik az egységes álláspont kialakítására. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (dr. Tóka László) 

 

 

 

                                                

 

                                                                                            Barnóczki Gábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


