
 

 

 

 

AZ MVGYOSZ Országos Elnökségének  

2010. április 21-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 

 

 

17/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat  

 

Az Országos Elnökség 2010. április 21-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.  

 

1. Pályázat kiírása látássérült középiskolai tanulók segédeszköz ellátásának támogatására 

 

2. Pályázat kiírása az SZJA 1 %-ának terhére a természetes személy tagok segédeszköz 

vásárlásának támogatására valamint tanulmányi támogatásra  

 

3. Tagegyesületek 2009. évi beszámolóinak megvitatása és elfogadása 

 

4. Tagegyesületek 2010. évi működési pályázatainak értékelése 

 

5. Az OE munkájának rövid összegzése, értékelése 

 

6. Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: -  

Tartózkodott: - 

 

 

 

18/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE dr. Balló Istvánné közérdekű meghagyása nyomán pályázatot ír ki vak ill. aliglátó 

középiskolai tanulók segédeszköz ellátásának támogatására a határozat mellékletét képező 

feltételek szerint. 

 

Indokolás: Dr. Balló Istvánné közérdekű meghagyásában 4 millió forintot juttatott a 

Szövetségnek azzal, hogy látássérült gyermekek számítástechnikai segédeszköz ellátását 

támogassa az MVGYOSZ.  

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 



Tartózkodott: - 

 

 

19/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE úgy határoz, hogy az előző évhez hasonlóan 90 ezer forintot biztosít a természetes 

személy tagok segédeszköz vásárlásának támogatására, valamint részükre tanulmányi 

támogatás biztosítására. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

20/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE a természetes személy tagok segédeszköz vásárlásának támogatására pályázatot ír ki a 

mellékelt pályázati felhívás feltételei szerint. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

21/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE a természetes személy tagok tanulmányi támogatására pályázatot ír ki a mellékelten 

csatolt pályázati felhívás feltételei szerint. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

22/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE az MVGYOSZ tagegyesületeinek 2009. évi beszámolóit elfogadja. 



 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

23/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE a VKI bejelentése nyomán haladéktalan vizsgálatot kér a Szent István Egyetem 

Állatorvos Tudományi Kar sebészeti klinikájától az elaltatásra átvett vakvezető kutya 

ügyében. Kéri az ügy haladéktalan kivizsgálását és szükség esetén a felelősségre vonás 

megtételét az üggyel kapcsolatban. 

 

Indokolás: A VKI jelezte az MVGYOSZ felé, hogy a Klinika egy gyógyíthatatlan vakvezető 

kutyát vett át „elaltatásra”, de mint később kiderült, ez nem történt meg, hanem a vakvezető 

kutyának „gazdát kerestek”. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

24/2010. (IV. 21.) sz. Elnökségi Határozat 

 

Az OE úgy foglal állást, hogy a Szövetség Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram keretében kiírt pályázatát természetes 

személy tagjai vonatkozásában a jelenlegi feltételek szerint nem tudja felvállalni. Az elnökség 

kezdeményezi a pályázatot kiíró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé a pályázati 

feltételek módosítását, könnyítését. Javasolja az Elnökség, hogy az MVGYOSZ 

tagegyesületei fontolják meg, fel tudják-e vállalni saját tagjaik vonatkozásában a pályázati 

kiírásban szereplő feltételek teljesítését, és ennek figyelembe vételével döntsék el, hogy 

felvállalják-e az e programban való közreműködést. Kéri továbbá, hogy a tagegyesületek is 

vegyenek részt a Szövetség által kezdeményezett lobbi-tevékenységben a tekintetben, hogy a 

pályázati feltételek módosításra kerüljenek.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag ( jelenlévők egyhangúan ) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tóka László                                                                                     Dr.  Szőke László 

         jegyző                                                                                                     elnök  

 

 

 


