
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 

2012. március 20-ai ülésén meghozott  

HATÁROZATAI 

 

 

33/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség a 2012. március 20-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadta el. 

 
1.   Elnök és az elnöki kabinet tájékoztatója 

2.  Tájékoztató a megyei egyesületek elvárt béremelésével kapcsolatban 

3.  A megyei egyesületek 2012. évi finanszírozása 

4. Döntés a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának megállapodásával 

kapcsolatban 

5.  Döntés a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány kuratóriumának 

újjáalakítási kérelméről 

6.  Megbeszélés az Egyenlő Hozzáférés Testületének (EHT) kialakításával kapcsolatban 

7.  Döntés a Természetes Személy Tagok képviselőjének kérelméről 

8.   Körmendy József javaslatának megtárgyalása 

9.  Bejelentések, vegyes ügyek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős:  

Határidő:  

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

34/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ a fogyatékosságügyi szervezetekkel való egyeztetés 

hiányára a sajtón keresztül hívja fel a figyelmet, továbbá felhívja a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Fogyatékosságügyi Főosztályának figyelmét arra, hogy a jogszabályokat és 

jogszabály-véleményezésekre való felkéréseket nyolc munkanappal a határidő lejárta előtt 

küldje meg. 

 

Indokolás: Az MVGYOSZ pár órás határidővel kapja meg a véleményezésre váró jogszabály-

tervezeteket. 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda, Kroll Zsuzsanna 

Határidő: 2012. március 31. (a sajtóanyag elkészítésének) 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

35/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség Kroll Zsuzsanna tájékoztatóját az elnöki kabinet munkájáról elfogadta. 

 

Indokolás: - 



Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

36/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE felhívja a tagegyesületek figyelmét arra, hogy az MVGYOSZ-től kapott leveleket 

fokozottan vegyék figyelembe, és teljesítsék az azokban kérteket, valamint az Új Civil 

Törvényben meghatározott kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Amennyiben az MVGYOSZ-

től kapott leveleket és a bennük foglalt határidőket valamely tagegyesület nem veszi 

figyelembe, azon tagegyesületet a jövőben az OE írásbeli figyelmeztetőben részesíti. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

37/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE felszólítja a tagegyesületek vezetőit, hogy az MVGYOSZ pénzügyi-gazdasági 

vezetője által 2012. március 1-jén kiküldött, költségvetési tervezéshez kapcsolódó „A” táblát 

a kérteknek megfelelően töltsék ki, pótsorokat ne iktassanak be, és a jövőben az elszámolást is 

ennek megfelelően készítsék el.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

38/2012. (III 20) sz. Elnökségi Határozat 

Az OE úgy határoz, hogy az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Iskola és a Budapest XXI. 

Kerületi Önkormányzat közötti szerződés-tervezetet az elnök ne írja alá, az MVGYOSZ 

vegye fel a kapcsolatot egy ügyvédi irodával, amely megfogalmazza az MVGYOSZ  olyan 

irányú igényét, hogy a Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat által sportcentrum létesítésére 

eladott fél hektáros földterület MVGYOSZ tulajdoni hányadát vagy pénzben váltsa ki, vagy 

pedig a túlhasználatban lévő 610 m
2
-nyi területet az 1/10-nyi tulajdonosi jog ellenében adja az 

MVGYOSZ-nak. A csepeli önkormányzat felé szóló megkereső levél kiküldésre kerüljön az 

elnökségnek jóváhagyásra. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: Szakály Melinda elnök, dr. Micserics József hivatalvezető 



Határidő: - 

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

39/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az Országos Elnökség  úgy dönt, hogy az MVGYOSZ a Vakok Lakásgondjainak Megoldását 

Támogató Alapítvány által megküldött dokumentumokban foglaltakat tudomásul veszi és  az 

Alapítvány Alapító Okiratának módosítását elvégzi. Az OE az Alapítvány lemondott 

kuratóriumi tagjainak munkáját megköszöni. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

40/2012. (III. 20.) sz. Elnökségi Határozat 

Az MVGYOSZ Természetes Személy Tagjainak képviseletét, kapcsolattartását Takács Péter 

külföldön tartózkodása idejére dr. Földi János látja el. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

 

         Barnóczki Gábor 

                                                                                                       jegyző 


