JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. június 19-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 15 óra.
Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor
Alelnök: Szűcs Zsuzsanna
Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Kerekesné Sarkadi
Anna, Pilián Richárd, Dr. Stefán Sándor
Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné
Felügyelő bizottsági tag: Fekete Lászlóné
Irodavezető: Németh Anita
Jegyzőkönyvvezető: Oláhné Dávid Erika
Igazoltan hiányoznak: Szombatiné Kiss Éva eln. tag, 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. Az elnök közli, hogy az elnökségi ülésen jelen van még
Németh Anita irodavezető, valamint Oláhné Dávid Erika. A jegyzőkönyv
diktafonnal készül. 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.
Az elnök felkéri Oláhné Dávid Erikát, hogy a jegyzőkönyvvezetést végezze el.
Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Stefán Sándort javasolja, más személyre
javaslat nem érkezik.
Az elnök felkéri Dr. Stefán Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést
elfogadja.
20/2015.(VI.19.) Elnökségi határozat
Az elnökség Oláhné Dávid Erikát jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Dr. Stefán
Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint fogadta el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: 1

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött
meghívóban található napirendi pontokat.
A napirendi pontok felolvasása után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e
valakinek napirendi pontok kiegészítésére, módosítására javaslata. Javaslat
senkitől nem érkezik.
21/2015.(VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2015. 06.
19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.Az egyesület 2015. évi második félévi munkatervének elfogadása
2.Pályázati tájékoztató
3.A 2015. évi tanulmányi-támogatási pályázatok elbírálása
4.A 2015. évi segédeszköz-támogatási pályázatok elbírálása
5.Egyebek
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. Az egyesület 2015. évi második félévi munkatervének elfogadása
Az elnök tájékoztatása szerint elektronikusan kiküldésre került a 2015. évi
második félévi munkaterve, de mivel nem mindenki rendelkezik e-mail címmel,
ezért felsorolja a második félévi munkatervezetet.
Hozzászólás nem érkezett ehhez a napirendi ponthoz.
22/2015. (VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az
egyesület 2015. évi második félévi munkatervét elfogadja.
A határozat, valamint a jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi a 2015. évi
második félévi munkaterv.
Indokolás:
Felhatalmazott:
Felelős:
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Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2.Pályázati tájékoztató
Az elnök tájékoztatása szerint a Nemzeti Együttműködési Alap működési
pályázatán nyert az egyesület, a NEA szakmai pályázata érvénytelen lett.
Több közintézménynél, telekommunikációs cégeknél is pályázat útján szeretne az
egyesület szemléletformáló napokat tartani.
Az elnökségi ülésre megérkezett Szűcs Zsuzsanna alelnök.
A Kulturális Mecénás Alap pályázatán is nyert az egyesület, melyből elsődleges
cél irodalmi klubdélutánok finanszírozása.
MMJV. Fogyatékosságügyi Szakmai Alap pályázatán működési költségre és a
kihelyezett ügyfélfogadások finanszírozására kapott támogatást az egyesület.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által
meghirdetett pályázat is beadásra került. Ennek egyik része sorstársi segítő
szolgálat kialakítása lenne. Nyertes pályázat esetén két fő foglalkoztatása
valósulna meg. Másik része sport és szabadidős tevékenységek támogatása
(vakpingpong, tandemkerékpár, tánc, jóga, úszásoktatás). A kettő úgy
kapcsolódna össze, hogy a két munkavállaló az addig nehezen kimozdítható
személyeket elkísérné a különféle sport és szabadidős tevékenységekre.
Az FSZK másik pályázatán „Szülő 2015”, védőnők és házi gyermekorvosok
számára konferencia szervezése 3 előadó közreműködésével.
Az elnök kéri a hozzászólásokat.
Dr. Stefán Sándor és Kerekesné Sarkadi Anna is köszönetet mond azért, hogy
ilyen szerteágazó lett az egyesület tevékenységi köre.
3.A 2015. évi tanulmányi-támogatási pályázatok elbírálása
Az elnök tájékoztatása szerint az SZJA 1% bevételből, az MVGYOSZ 1%
leosztásból, valamint az elmúlt évről tartalékolt SZJA 1%-ból történik a
tanulmányi és a segédeszköz támogatás kifizetése is. Ez az összeg ebben az évben
1 203 591 Ft, ami meghaladja az érvényes pályázatok kifizetésének keretét, így
az idei évben is lehetőség lesz tartalékolni, szükség esetén működési költségre
fordítani.
2015-ben 10 darab tanulmányi pályázat érkezett be, amelyből jelenleg 9
érvényes.
Hegedűs Mónika eddig nem nyújtott be iskola-látogatási igazolást.
Szűcs Zsuzsanna és Dr. Stefán Sándor szerint, ha pótolják a hiányosságot, ne
essen el a tanulmányi támogatástól, kapja meg Ő is.
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23/2015. (VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy dönt, hogy
a 2015.évi tanulmányi támogatás pályázati feltételeivel ellentétben egyéni
élethelyzetre tekintettel, méltányosság útján iskola-látogatási igazolás hiányában
is támogatja Hegedűs Mónika tanulmányi támogatását. A támogatás kifizetésére
abban az esetben kerülhet sor, ha 2015.július 31.-ig bemutatja az iskola-látogatási
igazolást a 2014-2015-ös tanév második félévéről.
Indokolás: Egyéni élethelyzetre tekintettel.
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)
24/2015. (VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége az előző
határozatát figyelembe véve az alábbi személyeket tanulmányi támogatásban
részesíti 15 000 Ft értékben: Aranyosi Gergő, Gyüre Patrik, Hegedűs Mónika,
Kedves Balázs, Nagy Fruzsina, Oláh Eszter, Oláh Krisztina, Szegedi Tibor, Tóth
Anita, Tóth Gábor.
A pályázók kiértesítése június 30-ig megtörténik. A kifizetésről az egyesület
2015. július hónap folyamán gondoskodik.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott:
4.A 2015. évi segédeszköz-támogatási pályázatok elbírálása
Az elnök tájékoztatása szerint 75 darab pályázat érkezett be. Több érvénytelen
pályázat is került beadásra.
Kiss Dezső a tavalyi év folyamán is igényelt segédeszköz-támogatást, Ignáth
Gyuláné június 9-én adta fel postán a pályázati adatlapot, aminek június 1 lett
volna a határideje, tehát ezek egyike sem felel meg a pályázati kiírásnak.
Katona Judit 2015 folyamán lett az egyesület tagja, ezért a pályázati feltételnek Ő
sem felel meg, de két helyről is nyújtottak be támogató nyilatkozatot. A Látásmód alapítvány elnöke és a Miskolci Herman Ottó Gimnázium igazgatója is
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kérvényezi, hogy a kiírási feltételekkel ellentétben támogassa az elnökség Katona
Judit segédeszköz-támogatását.
Az elnök megkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a támogató nyilatkozatokat.
Dr. Stefán Sándor szerint kaphatna kölcsön egy nagyítót és jövőre pályázhatna,
amikor már megfelelne a pályázati feltételeknek.
Szűcs Zsuzsanna szerint ebben az esetben kivételt lehetne tenni, a Herman Ottó
Gimnáziummal való jó kapcsolat megtartása érdekében és egyedi méltányosság
alapján, de csak a 12 000 Ft kapja meg, nem a nagyító teljes árát, mert ez
másokkal szemben igazságtalan lenne.
Bukovenszkiné Borza Mária is egyetért Szűcs Zsuzsannával.
Az elnök kéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a segédeszköz-támogatási
pályázaton induló egyesületi tagok névsorát, és ki mire pályázik.
A kifogásolható eseteknél hozzászólások történtek.
Dolányi Bertalan UV szűrős gyógy-napszemüvegre pályázna, a pályázati
kiírásban szemüveg lencse szerepel.
Szűcs Zsuzsanna szerint, ha tud olyan számlát hozni, ahol külön szerepel a
szemüveglencse, akkor támogatható.
Kardos Norbert hordozható vezetékes telefonra pályázna, indokolása: jól látható
kijelzővel rendelkezik. Az elnökség közös megállapodása szerint, ha ténylegesen
nagy kijelzővel rendelkezik a telefon, akkor támogatható.
Mihály Róbert Kasperski vírusírtó. Az elnökség egyöntetű döntése szerint
számítógépes szoftver ez is, tehát támogatható.
Az elnökségi tagok közös megállapodása szerint jövőre a pályázati kiírásban még
konkrétabban lesznek leírva a feltételek.
25/2015. (VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy határoz,
hogy Kiss Dezső, valamint Ignáth Gyuláné segédeszköz-támogatási pályázatát
érvénytelenné nyílvánítja, mivel a pályázati feltételeknek nem felelnek meg.
Indokolás: Kiss Dezső 2014-ben is kapott segédeszköz támogatást, Ignáth
Gyuláné június 9-ei dátumozással adta postára a pályázati adatlapot.
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott:
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26/2015. (VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége úgy határoz,
hogy Katona Judit segédeszköz-támogatási pályázatát egyedi méltányosság
alapján a család rossz anyagi helyzetére, szemészeti egészségi állapotára valamint
kimagasló tanulmányi eredményére tekintettel kivételesen támogatja.
Méltányosság alapján történő támogatásból az egyesület elnöksége nem kíván
precedenst teremteni.
Indokolás: Egyedi méltányosság alapján
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: 1 elnökségi tag (Barnóczki Gábor)
Tartózkodott:
27/2015. (VI.19.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület elnöksége a határozat
mellékletét képező 73 pályázó segédeszköz-támogatási pályázatát támogatja
a segédeszköz árával, de max. 12 000 Ft értékben.
A pályázók kiértesítése június 30-ig megtörténik. A segédeszköz-támogatási
pályázatok 2015. július 6. (hétfő) valamint 2015. október 30. (péntek) között
kerülnek kifizetésre Bari Ferencnével történő egyeztetést követően.
Indokolás: Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott:
5.Egyebek
Az elnök tájékoztatása szerint 3 fontos bejelenteni valója van az elnökség
számára.
Az első, hogy az MVGYOSZ-ből átutalták az éves támogatási szerződés első
felét.
A második egy kellemetlen esemény. Június 9-én esélyegyenlőségi napot
tartottak a Szent István téren, amire a szervezők- BAZ Megyei Család
Esélyteremtési és Önkéntes Ház- az egyesületünket elfelejtették meghívni.
Egyesületünkön kívül szinte minden fogyatékosságügyi szervezet meghívást
kapott. Telefonos értekezést követően sajnálatukat fejezték ki, ezután az elnök
egy levelet fogalmazott meg a BAZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes
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Ház vezetőjének, melyben pontos magyarázatot vár, hogy miért maradtunk ki a
meghívásból, holott nagyon sok helyen képviseljük magunkat. Az elmúlt két
héten jelen voltunk az Erzsébet téren az Ünnepi könyvhéten, Mezőcsáton Ünnepi
Könyvhét plusz rendezvényen, Cigándon Városnapon, ahol az eszközeinket
mutattuk be.
Harmadik sajnálatos bejelenteni való az elnökség részére, hogy június 9-én az
egyesület székházából eltulajdonításra került az Iphone telefonkészülék.
Ez idő alatt az egyesületben munkavégzés folyt és az énekkarnak évadzáró
rendezvénye zajlott.
A rendőrségen feljelentés történt, mindenki diszkrécióját kérik.
Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az
elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok
elfogadását.
Miskolc, 2015. június 19.

………………………..
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető

…………………………….
Dr. Stefán Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

.……………………
Barnóczki Gábor
elnök
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