JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. április 17-én a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei
Egyesületének elnökségi ülésén.
Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei
Egyesületének székháza. Kezdési időpont: 14 30 óra.
Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor
Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Kerekesné Sarkadi
Anna, Szombatiné Kiss Éva, Dr. Stefán Sándor
Irodavezető, jegyzőkönyvvezető: Németh Anita
Igazoltan hiányoznak: Dalminé Gulyás Ildikó eln. póttag, Czakóné Tóth Eszter
fel. biz. tag, Makranczi Andrásné fel. biz. tag, Szepsi Gyuláné fel. biz. póttag
Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönti a megjelenteket. A
megjelent létszámból megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az elnök
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elnökségi ülésre várható még Szűcs
Zsuzsanna alelnök, Pilián Richárd elnökségi tag, valamint Batfalszky Jánosné
elnökségi póttag. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülésen jelen van még Németh
Anita irodavezető. A jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök javaslatot tesz
jegyzőkönyvvezető személyére, melyre Németh Anitát javasolja. Az elnök felkéri
az elnökségi tagokat, tegyenek javaslatot más személyre jegyzőkönyv vezetőnek.
Más személyre javaslat nem érkezik.
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy a jegyzőkönyvvezetést végezze el.
Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Szombatiné Kiss Évát javasolja, más
személyre javaslat nem érkezik.
Az elnök felkéri Szombatiné Kiss Évát jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést
elfogadja.
10/2015. (IV.17.) Elnökségi határozat
Az elnökség Németh Anitát jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Szombatiné Kiss
Évát jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint fogadta el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött
meghívóban található napirendi pontokat, melyek a következők:
1. Az elektronikus szavazás megerősítése
2. Az egyesület 2015. május 8-ai rendes évi közgyűlésének előkészítése
3. A megválasztandó Jelölőbizottság tagjai javaslattétel és közgyűlés elé
terjesztése.
4. Az egyesület 2014. évi közhasznúsági mellékletének ismertetése,
megtárgyalása és közgyűlés elé terjesztése.
5. Az egyesület Horváth Attila Énekkarának jövője. Meghívottak: Szalina
Istvánné kultúrcsoport vezető, Kormány Attila karnagy.
6. Pályázati tájékoztató
7. Egyebek
A napirendi pontok felolvasása után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e
valakinek napirendi pontok kiegészítésére, módosítására javaslata. Javaslat
senkitől nem érkezik.
11/2015. (IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2015. 04.
17-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.Az elektronikus szavazás megerősítése
2.Az egyesület 2015. május 8-ai rendes évi közgyűlésének előkészítése
3.A megválasztandó Jelölőbizottság tagjai javaslattétel és közgyűlés elé
terjesztése.
4.Az egyesület 2014. évi közhasznúsági mellékletének ismertetése,
megtárgyalása és közgyűlés elé terjesztése.
5.Az egyesület Horváth Attila Énekkarának jövője. Meghívottak: Szalina
Istvánné kultúrcsoport vezető, Kormány Attila karnagy.
6.Pályázati tájékoztató
7.Egyebek
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. Az elektronikus szavazás megerősítése
Az elnökségi ülésre megérkezett Pilián Richárd elnökségi tag.
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Az elnök tájékoztatása szerint a múlt héten pénteken elektronikusan kiküldésre
került a 2015 első félévi munkarendjének módosítása az elnökségi tagok részére,
amiben szerepelt a közgyűlés időpontjának módosítása, valamint az áprilisi
klubnap elmaradása több időpont csoportosulása miatt.
12/2015. (IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete elnöksége módosítja a
4/2015 II.13.-i határozatát annyiban, hogy a határozat mellékletét képező első
félévi munkaterven belül az alábbi adatokat változtatja meg.
2015. április hónapban az egyesület nem tart klubnapot, az egyesület rendes évi
közgyűlését 2015. május 8-án pénteken tartja.
Indokolás: Több időpont torlódása miatt.
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2.Az egyesület 2015. május 08-ai rendes évi közgyűlésének előkészítése
Az elnök tájékoztatása szerint az előző pontban fogadta el az elnökség az időpont
módosítást. A közgyűlés összehívása az elnökség feladata. Meg kell határozni az
időpontját, valamint a napirendi pontokat.
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a közgyűlési meghívó napirendi
pontjait.
Az elnökségi ülésre megérkezett Batfalszky Jánosné elnökségi póttag, valamint
Fekete Lászlóné a felügyelő bizottság tagja.
1. Elnöki megnyitó
2. A Felügyelő-bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása és
elfogadása
3. Az elnökségi beszámoló valamint a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló és
közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és elfogadása
4. A Jelölőbizottság választása nyílt szavazással
5. Egyebek, hozzászólás
Az elnök hozzászólása szerint a tavalyi év folyamán az elnökség elfogadta és a
közgyűlés elé terjesztette, hogy a Magyarországi Akkreditált Foglalkoztatók
Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez csatlakozzzon az egyesület, mint
akkreditált foglalkoztató. A közgyűlés hatáskörébe tartozik bármilyen
szervezethez történő csatlakozás ill. onnan kilépés.
Ezért az elnök a következővel egészítené ki a közgyűlés napirendi pontjait:
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5.Döntés az egyesület csatlakozásáról a Magyarországi Akkreditált
Foglalkoztatók Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez
6. Egyebek, hozzászólások
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a közgyűlési meghívó teljes
tartalmát.
Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása, javaslata.
Hozzászólás, javaslat senkitől sem érkezik.
13/2015. (IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége 2015. évi rendes
évi közgyűlését május 8-án 9 óra 30 perctől tartja. Határozat-képtelenség esetén
ugyanezen a helyen, a megadott napirendi pontokkal 10 órától ismételt
közgyűlést hív össze a következő napirendi pontokkal:
1. Elnöki megnyitó
2. A Felügyelő-bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása és
elfogadása
3. Az elnökségi beszámoló valamint a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló és
közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és elfogadása
4. A Jelölőbizottság választása nyílt szavazással
5.Döntés az egyesület csatlakozásáról a Magyarországi Akkreditált
Foglalkoztatók Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez
6. Egyebek, hozzászólások
A határozatok, valamint a jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi az
egyesület közgyűlésének meghívója.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésre jegyzőkönyvvezető
személyére javaslatot kell tenni, jegyzőkönyv hitelesítőt majd a közgyűlés
választ.
Az elnök javaslatot tesz jegyzőkönyvvezető személyére, melyre Oláhné Dávid
Erikát javasolja. Az elnök felkéri az elnökségi tagokat, tegyenek javaslatot más
személyre jegyzőkönyv vezetőnek. Más személyre javaslat nem érkezik.
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14/2015. (IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy dönt, hogy
az egyesület 2015. május 8-ai rendes évi közgyűlés felé jegyzőkönyv vezetőnek
Oláhné Dávid Erikát javasolja.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3.A megválasztandó Jelölőbizottság tagjai javaslattétel és közgyűlés elé
terjesztése
Az elnök tájékoztatása szerint az Alapszabály szerint a választó közgyűlést
követő első év közgyűlésén Jelölő-bizottságot kell választani, melynek feladata
lesz a 2019. évi választó közgyűlés előkészítése. Tagok megkérdezése, jelöltek
állítása elnök, elnökségi tagok, valamint küldöttek személyét illetően. Felügyelő
bizottsági tagokat az elnökség javasol a közgyűlés felé.
A Jelölőbizottságot nyílt szavazással a közgyűlés választja meg. Tevékenységébe
bármilyen rendkívüli dolog is beletartozik: pl. az elnök lemond, valaki lemond az
elnökségi tagságáról, küldöttek létszáma lecsökken, ellehetetlenül az elnökség
működése.
Normál esetben csak a választást megelőző évben van aktív feladatuk.
Az elnök tájékoztatása szerint az elnökség feladata Jelölő-bizottsági tagokra
javaslatot tenni a közgyűlés felé.
Az elnökségi ülésre megérkezett Szűcs Zsuzsanna alelnök és Szalina Istvánné a
kultúrcsoport vezetője.
Az elnökség az alábbi személyek jelölő-bizottsági tagságára tesz javaslatot:
Keresztesi Lajosné: 7
Oláhné Dávid Erika: 7
Papp Andrásné: 6
Balla Anikó: 5
Bari Ferencné: 6
Serflek Erzsébet: 3
Juhász Ferencné: 6
Sisenszki Péter: 3
15/2015. (IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy határoz,
hogy az egyesület 2015. május 8-ai rendes évi közgyűlés felé a Jelölőbizottság
választására az alábbi személyeket jelöli:
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Balla Anikó, Bari Ferencné, Juhász Ferencné, Keresztesi Lajosné, Oláhné Dávid
Erika, Papp Andrásné
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4. Az egyesület 2014. évi közhasznúsági mellékletének ismertetése,
megtárgyalása és közgyűlés elé terjesztése
Az elnök tájékoztatása szerint a rendes évi közgyűlés feladata minden évben,
hogy az elnökség beszámolóját az új civil törvénynek megfelelően az
egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, valamint a
kiegészítő mellékletet elfogadja.
Az Országos Bírósági Hivatal felé május 31-ig be kell érkeznie a közhasznúsági
mellékletnek és az egyszerűsített éves beszámolónak.
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel az előzőleg e-mailban kiküldött
pénzügyi, valamint szakmai beszámolót.
Az elnökségi ülésre megérkezett Kormány Attila, az énekkar karnagya.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint be lehet írni az adóbevallás elkészítését
látássérültek részére, továbbá szerinte a segédeszköz kölcsönzések száma
magasabb a beszámolóban megjelöltnél.
Az elnök hozzászólása szerint az elnökségi beszámolóban részletesebben ki fogja
fejteni a különböző tevékenységeket.
Kerekesné Sarkadi Anna hozzászólása szerint nagyon precíz és pontos munkával
készült a beszámoló, amit nagyon köszön minden részt vevő dolgozónak.
Az elnök kéri a további hozzászólásokat. Több hozzászólás, javaslat senkitől nem
érkezik.
16/2015.IV.17.) Elnökségi határozat
Az elnökség az egyesület 2014. évi elnökségi beszámolóját, valamint az
egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet megtárgyalta és a
közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: 6

Tartózkodott: -

5. Az egyesület Horváth Attila Énekkarának jövője. Meghívottak: Szalina
Istvánné kultúrcsoport vezető, Kormány Attila karnagy
Az elnök tisztelettel köszönti Szalina Istvánnét, a kultúrcsoport vezetőjét,
valamint Kormány Attilát, az énekkar karnagyát.
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a Kormány Attila által készített
összefoglalót a Horváth Attila Énekkar tevékenységéről.
Kormány Attila több lehetőséget is felvet, amiből a jelenlévők dönthetik el, hogy
mi legyen az énekkar sorsa.
1.Meg kell szüntetni az énekkart
2.Külső énekesek bevonásával tovább kell folytatni a munkát
3.A jelenlegi tagokkal tovább folytatnák a munkát, de fellépést nem tudnának
vállalni
Szalina Istvánné hozzászólása szerint több egyesületi és énekkari tag is nagyon
szeretné, ha tovább működhetne az énekkar, mert szívesen járnak a próbákra is,
de támogatás és tagok hiányában maradt el már több fellépésük is.
Szűcs Zsuzsanna szerint nem lenne szerencsés több külsőst, családtagot, egyéb
zenészt énekkari tagnak felvenni, mint ahány látássérült tag van, mert így
fellépésekre nem tudna mindenki kedvezményesen utazni.
Barnóczki Gábor szerint egy minimum látássérült létszámot meg kell szabni, mert
nincs lehetőség olyan énekkar finanszírozására, ahol 1-2 fő látássérült tag van.
Az MVGYOSZ érdekvédelmi tevékenység címén nem fog ilyen minimális
látássérült létszámú énekkart anyagilag támogatni.
Többen szóvá tették, hogy pályázatból is lehetne finanszírozni a kiadásaikat, ill.
addig működjön az énekkar, amíg lesz látássérült tagja.
Kormány Attila szerint, ha több külsős lenne, vállalnák önköltségen a
fenntartásukat, utazásukat, csak állandó teremhasználati lehetőséget kérnek.
Minden jelenlévő közös megegyezése alapján az énekkar mindaddig működjön
tovább külsősök bevonásával, amíg néhány látássérült tagja van.
17/2015.IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy határoz,
hogy az egyesület Horváth Attila Énekkarának bővítéséhez külsős, énektudással
rendelkező egyének részvételével hozzájárul, azzal a kitétellel, hogy mindaddig,
amíg az énekkarban kötelezően látássérült tagok vannak.
Ugyanakkor az elnökség továbbra is támogatja az énekkar bővítését látássérült
tagokból és ennek előmozdulását mindenféle fórumon megpróbálja elősegíteni.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
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Határidő:
A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.Pályázati tájékoztató
Az elnök tájékoztatása szerint mint már az előző elnökségi ülésen is elmondta a
Norvég Civil Alap kisprojekteknek kiírt pályázatán nyert az egyesület
szemléletformáló napok tartására a Kormányhivatal szerveiben, Járási
hivatalokban és a miskolci Önkormányzat ügyfélfogadási terében, amire a
szerződés már majdnem megköttetett. Már csak a lebonyolító alapítványnak kell
aláírni. Áprilistól indulhat a projekt. A mai nap folyamán megtörtént a nyitó
értekezlet. Május második felében a Kormányhivataloknál kezdődne, majd a
Járási hivatalokban folytatódna jövő év áprilisáig szemléletformáló napok tartása
ügyintézők számára.
Az Értéksziget webáruház pályázatára még nem érkezett tájékoztatás.
Beadásra került a Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázata, melyet
érvényesnek találtak, valamint a NEA szakmai pályázathoz szintén beadásra
került szemléletformáló napok közüzemi szolgáltatóknál, telekommunikációs
cégeknél, pénzintézeteknél és a NAV-nál, mely pályázatot érvénytelennek
találtak az önrész nem megfelelő igazolása miatt.
Eddig egy nyilatkozatot elfogadtak, ez most nem volt megfelelő.
Mivel e pályázati forrás hiánya miatt ezeken a helyeken nem lesznek megtartva a
szemléletformáló napok, ezért a nyár folyamán kiírásra kerülő FSZK pályázaton
ugyanez a pályázat kerül majd beadásra.
Kiírásra került Miskolc város fogyatékosügyi, valamint a Kulturális Mecénás
Alap pályázata. Mindkét pályázatnál sor kerül a beadásra.
Utóbbi pályázatból a klubnapokon fellépő előadóművészek finanszírozása
történik.
Dr. Stefán Sándor hozzászólása szerint az énekkari fellépésekre is lehetne
pályázni a Kulturális Mecénás Alapból.
Az elnökségi tagok közös megegyezése szerint az énekkar jelenlegi személyi
összetétele miatt nem lenne reális esély a pályázat elnyerésére.
Kerekesné Sarkadi Anna távozott az elnökségi ülésről.
7. Egyebek
Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület tulajdonában lévő Braille írógépet
szeretné 80.000 Ft-ért megvásárolni egy nem egyesületi tag. A Braille írógép
eredeti ára 120.000 Ft volt, továbbá, ha ez eladásra kerülne, az egyesület
vállalkozási tevékenységet végezne. Az írógép kölcsönzésének lehetőségét
felajánlotta az egyesület, ezt az illető nem fogadta el.
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18/2015.IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy határoz,
hogy a tulajdonában lévő Braille írógépek, valamint segédeszközök értékesítését
nem támogatja.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök tájékoztatása szerint az SZJA 1% kampányban a Kossuth Rádióval és a
Miskolci Koktél nevű újság főszerkesztőjével vette fel a kapcsolatot.
Az újságban 25.000 Ft+ÁFA lenne a hirdetés ára, melyben egy cikket
jelentetnének meg az egyesületről április 27-én és feltüntetnék az adószámot.
Az elnökség közös megegyezése szerint nem biztos, hogy megéri ez a kiadás.
Az előző elnökségi ülésen felvetődött, hogy egyik egyesületi tagunk, Serflek
Erzsébet lánya, Garami Zsuzsa a Kossuth rádióban dolgozik és egy próbát
megérne egy kedvezményes 1%-os kampány lehetősége.
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy a Kossuth rádió e-mailban elküldött
árajánlatát olvassa fel.
19/2015.IV.17.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy határoz,
hogy az MTVA árajánlatát az SZJA 1% kampánnyal kapcsolatban nem fogadja
el, nem kíván a Kossuth rádióban felkínált SZJA 1% reklámmal élni ebben az
évben.
Az elnökség megbízza az egyesület elnökét, hogy a Miskolci Koktél nevű újság
főszerkesztőjével folytasson tárgyalásokat, kedvező árajánlat esetén jelenjen meg
a cikk április 27-én az egyesületről az adószám feltüntetésével.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: -
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Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az
elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok
elfogadását.
Miskolc, 2015. április 17.

………………………..
Németh Anita
jegyzőkönyvvezető

…………………………….
Szombatiné Kiss Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő

.……………………
Barnóczki Gábor
elnök

10

