
Az MVGYOSZ Országos Elnökségének 
2013. december 11-ei ülésén meghozott 

HATÁROZATAI 
 
62/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az Országos Elnökség a 2013. december 11-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 
1. Javaslat az MVGYOSZ balatonboglári üdülőjében a vakvezetőkutyákkal történő 

üdüléssel kapcsolatban  
2. Bejelentések, vegyes ügyek 
3. Döntés az MVGYOSZ részére adományozott könyvsorozatok értékesítése kapcsán 
4. Döntés a 13/2013-as határozat meghosszabbítása kapcsán a támogatott fehér botokkal 

összefüggésben 
5. Döntés a megyék által visszautalt állami támogatás újraelosztásáról  
6. Döntés a gazdasági vezető kinevezéséről 
7. Tájékoztatás a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei Egyesületénél tett monitoring 

látogatásról   
8. Természetes személyek jogi egységének szervezeti átalakítása és feltételeinek 

megteremtése 
9. Döntés a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés 1. számú mellékletét képező 

Kommunikációs és Költségvetési tervekkel kapcsolatban 
 

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
63/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség úgy döntött, hogy a mellékelt MTG Metro Grátisz Kft. által 2011. március 29-

én az MVGYOSZ részére átadott könyvsorozatok, melynek értéke 2.012.335 Ft-ban volt 

meghatározva értékesítésre kerülnek. Az MVGYOSZ Hírlevelében az egyesületeket és a 

tagokat értesíteni kell arról, hogy az alábbi könyvekre a Vaterán és a Tesz-Vesz oldalon 

lehet licitálni: 

16 kötetes Természettudományi enciklopédia - minimum kikiáltási ár: 10.000 Ft  
50 kötetes Jókai Mór válogatott művei - minimum kikiáltási ár: 20.000 Ft 
26 kötetes Magyar Festészet mesterei - minimum kikiáltási ára: 20.000 Ft 
24 kötetes Magyarország története - minimum kikiáltási ára: 15.000 Ft  
16 kötetes Nagy civilizációk - minimum kikiáltási ára: 10.000 Ft  
 
A kikiáltási ár komplett könyvsorozatokra értendő.  
Továbbá értesíteni kell a könyvtárakat a lehetőségről. Az e-mailben és a körlevélben 
feltüntetésre kerül, hogy a befolyt összeget az adományozó szándéka szerint 
vakvezetőkutya kiképzésre fordítja az MVGYOSZ. 
 
Indokolás: - 



Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
64/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a 13/2013 (II.12.) sz. Elnökségi Határozatát meghosszabbítja további egy 
évre. Problémaként vetődött fel, hogy a határozat szerinti fehér botok közül nem minden 
méret kapható az MVGYOSZ segédeszközboltjában. 2014. januárjában a 
segédeszközbolt megrendeli a hiányzó méreteket. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
65/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az OE úgy határoz, hogy az egyesületek által visszautalt állami támogatást kivételesen az 

egyesületek 2014. december hóban felhasználhatják az éves költségvetés módosítása 

mellett. Kutor Sándorné gazdasági vezető a döntésről értesíti az egyesületeket.   

Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: Kutor Sándorné 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
66/2013. (XII.11.) sz. Elnökségi Határozat 
Az elnökség a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés mellékletét képező költségvetési 
tervek közül azt a változatot fogadta el, amelyben a 2 x 50.000 db-os toborzó kampány 
szerepel. 
 
A Kommunikációs és költségvetési terv a Social Impact Kft-vel kötött DM szerződés 1. 
számú mellékletét képezi. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag  
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Dr. Tóka László) 

 


