JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. augusztus 05-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, Kerekesné Sarkadi
Anna, dr. Stefán Sándor
Felügyelő bizottsági tagok: Czakóné Tóth Eszter elnök,
Fekete Lászlóné, Makranczi Andrásné
Irodavezető: Németh Anita
Igazoltan hiányoznak: Pilián Richárd, Szombatiné Kiss Éva eln. tag, Batfalszky
Jánosné, dr. Dalminé Gulyás Ildikó eln. 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, valamint
Oláhné Dávid Erika. A jegyzőkönyv diktafonnal készül, a jegyzőkönyvet ez
alapján Oláhné Dávid Erika fogja elkészíteni. Az elnök Bukovenszkiné Borza
Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja, aki a kérést elfogadja.
Az elnök ismerteti 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.
22/2016.(VIII.05.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2016.
08. 05-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Döntés özv. Kovács Károlyné hagyatéka ügyében
2. Az elnökség 21/2016(VI.20) határozatának módosítása
3. Pályázati tájékoztató
4. Egyebek, hozzászólások
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: 1

A határozatot támogatta: 4 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1. Döntés özv. Kovács Károlyné hagyatéka ügyében
Az elnök tájékoztatása szerint az egyesület végrendelet útján megörökölte a
Miskolc Meggyesalja u. 92. sz. alatt található ingatlant. Június hónap folyamán
volt a hagyatéki végzés. A földhivatali végzés alapján is az egyesület részére
bejegyzésre került. A végrendelet és a közjegyzői végzés alapján is értékesíteni
kell az ingatlant és az egyesület tevékenységére fordítani.
Közben az elnökségi ülésre megérkezik dr. Stefán Sándor elnökségi tag.
23/2016.(VIII.05.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy
határoz, hogy özv. Kovács Károlyné hagyatékát, a Miskolc, Meggyesalja u.
92. sz. alatti ingatlant értékesíti és az egyesület célszerinti tevékenységeire
fordítja. Az értékesítés piaci alapon történik.
Indokolás: A végrendelet, valamint a közjegyzői végzés alapján az egyesületnek
kötelessége az ingatlant értékesíteni és az ebből befolyó összeget az egyesület
tevékenységére fordítani.
Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában kéri az elnökség tagjainak véleményét, hogy
az ingatlan értékesítésében ingatlan-közvetítő segítségét igénybe vegye-e az
egyesület. Az elnökségi tagok közös véleménye, hogy ingatlan-közvetítőt
bízzanak majd meg az ingatlan értékesítésével.
2. Az elnökség 21/2016(VI.20) határozatának módosítása
Az elnök tájékoztatása szerint a június 20-ai elnökségi határozat alapján 100 fő
részesült segédeszköz-pályázati támogatásban. Az elnökségi határozat után pár
nappal jelentkezett egy támogató, aki elsősorban a szemüvegkészítést szeretné
támogatni. Az elkészült szemüvegek árához -a kifizetett 12.000 Ft-on felül bizonyos összeggel járul hozzá. Akik még nem készítették el a szemüveget, a
támogató ragaszkodik hozzá, hogy egy bizonyos optikában történjen a
megrendelés. A támogató ragaszkodik hozzá, hogy a számla a saját nevére legyen
kiállítva, ezért az egyesületi tagok nem is tudnák igénybe venni a 12000 Ft-os
segédeszköz-pályázati támogatást, mivel annak alapfeltétele, hogy a számla saját
névre, címre kerüljön kiállításra. Tehát azok a személyek, akiknek szemüvege a
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támogató optikus ismerősénél készülnek, a segédeszköz-pályázati támogatásból
kikerülnek, ezáltal a 12.000 Ft támogatás nem kerül kifizetésre a részükre. A
visszavezetendő pénzt amennyiben szükséges működésre szeretné fordítani az
egyesület.

24/2016.(VIII.05.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a
21/2016(VI.20)-ai határozatát úgy módosítja, hogy segédeszköz-pályázati
támogatásban részesülő személyek közül az alábbi 10 személy pályázati
támogatását az SZJA 1% sorra visszavezeti egyéb támogatásból történő
finanszírozás miatt.
Bari Ferencné
Dizmatsek Emilné
Gál Péter
Ignáth Gyuláné
Kerekesné Sarkadi Anna
Keresztesi Lajosné
Kulcsár Bálint
Sáhó Ferenc
Taskó Béláné
Tóth Józsefné
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3. Pályázati tájékoztató
Az elnök tájékoztatása szerint az MMJV Önkormányzat Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a tegnapi nap folyamán döntött a miskolci Civil Szervezetek
pályázati támogatásáról. Májusi határidővel beadásra került ez a pályázat,
működési költségre, valamint az őszi kihelyezett ügyfélfogadások, segédeszköz
bemutatók finanszírozására, melyen az egyesület 100.000 Ft-os pályázati
támogatásban részesült.
A Kulturális Mecénás Alap pályázatán 60.000 Ft támogatásban részesült az
egyesület, melyből az ősz folyamán két klubnap keretében kerül támogatásra egyegy előadóművészeti tevékenység.
Augusztus 1-ei határidővel két pályázat került beadásra az FSZK kiírására.
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A Szülő-2016 projekt keretében házi gyermekorvosok, valamint védőnők,
szemész szakorvosok részére szemléletformáló napok tartására kerülne sor
látássérült gyermekek problémáit illetően.
Kiírásra került a FOF-2016 is. A pályázat keretében szabadidős és
sporttevékenységek finanszírozására látássérültek és kísérőik számára kerülne
sor. Ezen belül Etka-jóga, táncoktatás, úszásoktatás, 3 bükki túra, túra botok
vásárlása, tandemkerékpárok beszerzése. Nyitó és zárórendezvény,
kerékpárbemutató, közös tandemkerékpározás a bükki kerékpáros egyesülettel.

4. Egyebek, hozzászólások
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint a banki kamatok nagyon alacsonyak és a
banki költségek magasak, ezért meg kell fontolni a bankváltás lehetőségét.
Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az
elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok
elfogadását.
Miskolc, 2016. augusztus 05.

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

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

.……………………
Barnóczki Gábor
elnök
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