JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. február 12-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 00 óra.
Jelen vannak: Elnök: Barnóczki Gábor
Alelnök: Szűcs Zsuzsanna
Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Pilián Richárd, Dr.
Stefán Sándor, Szombatiné Kiss Éva
Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné, Dr. Dalminé Gulyás Ildikó
Felügyelő bizottsági tagok: Fekete Lászlóné, Makranczi Andrásné
Irodavezető: Németh Anita
Igazoltan hiányoznak: Kerekesné Sarkadi Anna eln. tag, Czakóné Tóth Eszter,
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 közli,
hogy az elnökségi ülésen jelen van még Németh Anita irodavezető. A
jegyzőkönyv diktafonnal készül. Az elnök javaslatot tesz jegyzőkönyvvezető
személyére a 2016-os évre, 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.
1/2016.(II.12.) Elnökségi határozat
Az elnökség Oláhné Dávid Erikát - a 2016-os évre- jegyzőkönyv vezetőnek az
alábbiak szerint fogadta el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukovenszkiné Borza Máriát javasolja, más
személyre javaslat nem érkezik.
Az elnök felkéri Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a
kérést elfogadja.
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2/2016.(II.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége
Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint
fogadta el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: 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 ismertetése után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e
valakinek napirendi pontok kiegészítésére, módosítására javaslata. Javaslat
senkitől nem érkezik.
3/2016.(II.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2016.
02. 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Pénzügyi beszámoló (2015. 01.01. – 2015. 12.31.)
2. Az egyesület 2016. február 15-ei rendkívüli közgyűlésének előkészítése
3. Az egyesület Alapszabálya módosításának megtárgyalása és közgyűlés elé
terjesztése a Miskolci Törvényszék hiánypótlási felhívása okán
4. Döntés egyesületi tagságból való törlésről
5. Az egyesület 2016. évi munkatervének, programjainak ismertetése,
elfogadása
6. Pályázati tájékoztató
7. Egyebek, hozzászólások
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1.Pénzügyi beszámoló (2015. 01.01. – 2015. 12.31.)
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Az elnök felkéri Szűcs Zsuzsannát, hogy ismertesse a pénzügyi beszámolót.
A pénzügyi beszámoló ismertetése után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e
valakinek kérdése ehhez a napirendi ponthoz. Kérdés, hozzászólás senkitől nem
érkezik.
Az egyesület elnöksége tudomásul veszi a beszámolót.
A jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi a főkönyvi kivonat.
2. Az egyesület 2016. február 15-ei rendkívüli közgyűlésének előkészítése
Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület elnökségének javaslatot kell tenni
jegyzőkönyvvezető személyére a közgyűlés elé terjesztésre, melyre Oláhné Dávid
Erikát javasolja. Más személyre javaslat nem érkezik.
4/2016.(II.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a
2016.február 15-ei rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Oláhné Dávid
Erikát javasolja.
Indokolás:
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3. Az egyesület Alapszabálya módosításának megtárgyalása és közgyűlés elé
terjesztése a Miskolci Törvényszék hiánypótlási felhívása okán
Az elnök tájékoztatása szerint január 29-én összehívta a rendkívüli közgyűlést,
mert a miskolci Törvényszék hiánypótlásra szólította fel az egyesületet a
2015.december 11-én elfogadott Alapszabályt illetően.
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kért módosításokat kb. másfél héttel
ezelőtt átbeszélték, összeállították. Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy a
módosító javaslatokat,- amit a közgyűlés elé terjeszt az elnökség- ismertesse a
jelenlévőkkel.
Az elnökségi ülésre megérkezett Dr. Stefán Sándor elnökségi tag.
Az egyesület elnöksége közös megegyezés alapján változtatott a módosításon,
mely szerint külön mondatokban szerepeljenek a következők:
Az egyesület éves tagsági díja 2000 Ft. A tagsági díj megfizetése legkésőbb
tárgyév december 31-ig esedékes.
A pártoló tag az általa vállalt rendszeres adományt legkésőbb tárgyév december
31-ig köteles megfizetni.
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5/2016.(II.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy
határoz, hogy az egyesület 2015.december 11-én elfogadott Alapszabályát a
felolvasottak szerint módosítja és terjeszti a 2016.február 15-ei rendkívüli
közgyűlés elé.
A jegyzőkönyv 2-es számú mellékletét képezi a módosított Alapszabály.
Indokolás:
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4. Döntés egyesületi tagságból való törlésről
Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület hatályos Alapszabályának 7§.b. pontja
szerint az egyesület elnöksége határoz az egyesületi tagságból való törlésről,
amennyiben egy egyesületi tagnak a tagdíjfizetési hátraléka több,mint 1 évet
meghalad.
31 tag kapott felszólító levelet, hárman kifizették, négyen jelezték, hogy nem
kívánnak tovább tagok lenni, három egyesületi tag kért haladékot, egy tag
elhunyt.
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel azok nevét, akik -22 egyesületi
tag - törléséről dönt az elnökség.
6/2016.(II.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy
határoz, hogy az Alapszabály 7.§ b. pontja szerint tagdíjhátralék miatt a
jegyzőkönyv 3-as számú mellékletét képező felsorolás alapján az abban szereplő
tagok egyesületi tagságát törli.
Indokolás: Az Alapszabály 7.§ (1) Az egyesületi tagsági viszony megszűnik:
b) törléssel,
(3) Az Elnökség azt a tagot, aki az Alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési
kötelezettségét egy évnél hosszabb időn át nem teljesíti, és ennek írásbeli felhívás
ellenére sem tesz eleget, határozatával törli az Egyesület tagjainak sorából
Felhatalmazott:
Felelős:
Határidő:
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4

Az elnökségi tagok közös megegyezése alapján a jelenlegi taglétszám
csökkenésének megakadályozása lenne a cél.
5. Az egyesület 2016. évi munkatervének, programjainak ismertetése,
elfogadása
Az elnök ismerteti a 2016. év első félévi munkatervet.
Az egyesület elnöksége a jegyzőkönyv negyedik mellékletét képező 2016. évi
első félévi munkatervet tudomásul vette.
6. Pályázati tájékoztató
Az elnök tájékoztatása szerint a 2015.október 31-ig beadandó 2016. évi
bértámogatási pályázatot támogatásban részesítette az NRSZH. A 15 fő
bértámogatott munkakörből 8 fő részesült támogatásban. Az egyesület 9 fő
megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat az egyesület, 8 főt
bértámogatás keretében az alábbi munkakörökben:
pénzügyi és gazdasági vezető, szoftverüzemeltető, jogász, jogi tanácsadó,
rehabilitációs tanácsadó és mentor, ügyfél-tájékoztató, hivatali kisegítő,
tagdíjbeszedő, karbantartó.
A NEA 2016. évi működési pályázatához érvényes pályázat került beadásra.
A NEA szakmai pályázatához is adott be pályázatot az egyesület, melynek
keretében szemléletformáló napok tartása lenne a cél, a Norvég Civil Támogatási
Alapból finanszírozott pályázat mintájára a NAV-nál valamint B-A-Z Megyei
hatáskörrel rendelkező közüzemi szolgáltatóknál, telekommunikációs cégeknél,
pénzintézeteknél. Mindkettő bírálata folyamatban van.
A Norvég Civil Támogatási Alap pályázata keretében 16 szemléletformáló nap is
teljesítve lett. A következő helyszín a kazincbarcikai Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztálya lesz.
A magyar Élelmiszerbank egyesületnek is van kiírt pályázata, melynek beadási
határideje február 29-e. Nagyobb élelmiszercsomagot egy éven többször
Budapestről el kell hozni és vállalni kell a szétosztását. A másik pályázatuk
keretében hetente több alkalommal nagyáruházakból kell elszállítani
péksüteményeket, zöldségeket és azokat szétosztani.
Az elnökségi tagok közös véleménye alapján az éven tapasztalatot gyűjt az
egyesület és jövőre esetlegesen pályázik.
7. Egyebek, hozzászólások
Az elnök tájékoztatása szerint 2015.december 22-én elhunyt az egyesületet
nagyban támogató idős néni, aki az egyesületre hagyta teljes vagyonát. A háza az
egyesület tulajdonát fogja képezni a jogi procedúrák után. Február 18-án lesz
ingatlan értékbecslés a háznál, Kazincbarcikán a leltárba vétel már megtörtént. A
temetési költségek az egyesületet terhelték volna, de a takarékbetét- könyvében
elhelyezett összeg- miután hozzáférhetővé vált- elegendő volt erre a kiadásra.
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Bukovenszkiné Borza Mária hozzászólása szerint a Windows 10 nem csak
felkínálja a frissítés lehetőségét, hanem automatikusan be is frissít, ami azért nagy
probléma, mert még nem jelent meg a JAWS és a Magic legújabb verziója, ami
kezelni képes az új operációs rendszert. Enélkül látássérült számára
használhatatlanná válik a számítógép.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában fontosnak tartja, hogy szó essen az adó 1%-ról.
A tavalyi év folyamán megjelent egy cikk a miskolci Koktélban, szerinte ebben
az évben is meg lehetne jelentetni.
Az elnök is megkér minden jelenlévőt, hogy az adó 1%-os sárga cédulát
lehetőség szerint minél szélesebb körben terjesszék.
Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az
elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok
elfogadását.
Miskolc, 2016. február 12.

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

…………………………….
Bukovenszkiné Borza Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

.……………………
Barnóczki Gábor
elnök
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