
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2010. október 7-ei ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 
 

 

46/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség 2010. október 7-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el. 

 

1. Elnöki és hivatalvezetői beszámoló, elnökségi tagok beszámolója 

2. FB beszámolója a 2010. 09.15-ei ülésről és az elnök által tett intézkedésekről 

3. Az első nyílt nappal (SAZ) kapcsolatos elnökségi javaslat. 

4. Az intervenciós alap pályázatának kiírása 

5. Az akadálymentesítéssel kapcsolatos legfontosabb problémák megvitatása 

6. A stúdióval kapcsolatos 87/2009. (XI. 27.) Elnökségi határozat 

7. Varga Pál kérelmének megvitatása (stúdió deck) 

8. Takács Péter közérdekű adatigénylése (SAZ szerződés) 

9. A Kutyaiskola új logójának megvitatása 

10. Endes Csaba részletfizetési kérelem (vakvezető kutya) 

11. Hozzászólások, bejelentések, vegyes ügyek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 0 

 

47/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az intervenciós alap 2010. évi pályázatát nem írja 

ki, a kiírás a jövő évben fog megtörténni a 2011. évi beruházásokra vonatkozóan. A 2010. évi 

pénzt átvezeti a 2011. évi intervenciós számlára. Az intervenciós összeg esetleges emeléséről 

a 2011. évi költségvetés megtervezése után dönt. Az intervenciós alap pályázat kiírásának 

határideje 2011. április 30-a.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Elnökség 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 0 

 

48/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy Dr. Nagy Sándor elnökségi tag módosításával a 

Komárom-Esztergom Megyei Látássérültek Egyesülete FOG-FOF-10-es pályázati önrésszel 

kapcsolatos támogatási szerződését elfogadja. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 



Felelős:  Bognárné Baráth Barbara (javítás végrehajtásáért) 

              Szakály Melinda (aláírásért és kiküldésért) 

Határidő: 2010. október 15. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

49/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség név szerinti szavazással a 87/2009. (XI. 27.) OE határozat határidejét 

további egy évvel meghosszabbítja. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

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

Orsolya, Kovács Béla, Barnóczki Gábor) 

A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

Tartózkodott: 0 

 

 

50/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a stúdió szüneteltetése miatt használaton kívül 

helyezett stúdió-decket Varga Pál részére haszonkölcsönbe adja, melynek feltétele, hogy a 

hangoskönyvtár részére digitalizálja az általa leltár szerint átvett, majd visszaadott 

hanganyagot.  A haszonkölcsön-szerződés része lesz az, hogy az eszköz megléte, 

rendeltetésszerű használata és állapota félévente ellenőrzésre kerül. A haszonkölcsön-

szerződés időtartama egy évre szól, amely lejárta után meghosszabbítható, annak 

függvényében, hogy az eszközre a stúdiónak szüksége lesz vagy sem. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: hivatalvezető (ellenőrzés) 

Határidő: értelemszerűen 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 0 

 

51/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség név szerinti szavazással úgy határoz, hogy Takács Péter közérdekű 

adatigényléssel kapcsolatos kérelmének eleget tesz, amely a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége és a SAZ Dialog Agentur Kft. között létrejött szerződés és annak 

mellékletei megtekintésére vonatkozott. Az iratbetekintés kizárólag titoktartási nyilatkozat 

aláírása után történhet meg. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 



Határidő: 2010. október 13. (titoktartási nyilatkozat elkészítése) 

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

Orsolya, Kovács Béla, Dr. Tóka László) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)  

 

 

52/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége Vakvezetőkutya-kiképző Iskola logója megváltozik. Az új logó ábráját e határozat 

melléklete tartalmazza. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

53/2010. (X. 7.) sz. Elnökségi Határozat 

Minden olyan, a hárommillió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz, amely nem az 

MVGYOSZ közvetlen működésével kapcsolatos, az Országos Elnökség előzetes jóváhagyása 

szükséges. 

 

A fentiektől függetlenül minden elnökségi ülésen, az előző hónapban megkötött 

szerződésekről, a benyújtott és az elbírált pályázatokról, tájékoztatni kell az elnökséget. 

 

Indokolás: 

Az OE megítélése szerint a jelenlegi kritikus finanszírozási helyzetben elengedhetetlenül 

szükséges az MVGYOSZ alapszintű működésének zavartalan biztosítása, így az OE a 

közvetlen működéssel nem kapcsolatos jelentős összegű kötelezettségvállalásokat kontrollálni 

szeretné. 

 

Felhatalmazás: - 

Felelős: elnök, hivatalvezető. 

Határidő: Azonnal. 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúan) 

A határozatot ellenezte: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

         

 

 

 

Barnóczki Gábor 

              jegyző 

 



 

 

 

 

Melléklet a 52/2010. (X. 7.) Elnökségi Határozathoz 

 

 
 


