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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2014. július 18-án 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 

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Pilián Richárd, Dr. 

Stefán Sándor , Szűcs Zsuzsanna 

Elnökségi póttag: Dalminé Gulyás Ildikó 

Felügyelő bizottság : Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné, 

Makranczi Andrásné 

Irodavezető, jegyzőkönyvvezető: Németh Anita 

 

Igazoltan hiányoznak: Kerekesné Sarkadi Anna és Szombatiné Kiss Éva 

elnökségi tag, Batfalszki Jánosné eln. póttag, Szepsi Gyuláné felügyelő bizottsági 

póttag. 

 

Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönt mindenkit, 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti az elnökségi tagokat, az 

elnökségi póttagokat, a felügyelő bizottság tagjait, póttagját. Az elnök közli, hogy 

a meghívottakon kívül jelen van 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. 

 

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat 

Az elnökség Németh Anitát jegyzőkönyv vezetőnek az alábbiak szerint fogadta 

el. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 
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Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Pilián Richárdot javasolja, más személyre 

javaslat nem érkezik. 

Az elnök felkéri Pilián Richárdot jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést 

elfogadja. 

 

 

50/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat  

Az elnökség Pilián Richárd jegyzőkönyv hitelesítőt az alábbiak szerint fogadta el 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött 

meghívóban található napirendi pontokat, melyek a következők: 

  1. Az egyesület szja 1% bevételének további felhasználása 

  2. Javaslat a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi 

Szövetségéhez (MAÉSZ) történő csatlakozásra 

  3. Egyebek 

 

A napirendi pontok felolvasása után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e 

valakinek javaslata egyéb napirendi pontokat illetően ill. hozzászólása.  

Javaslat, hozzászólás nem érkezett. 

 

 

51/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2014. 07. 

18-ai ülésének napirendjét a következők szerint fogadta el: 

 

1. Az egyesület szja 1% bevételének további felhasználása 

2. Javaslat a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos Érdekvédelmi 

Szövetségéhez (MAÉSZ) történő csatlakozásra 

3. Egyebek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 
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A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

1.Az egyesület szja 1% bevételének további felhasználása 

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elnökség a VI. 13.-ai ülésén döntött 

a tanulmányi és segédeszköz támogatások elbírálásáról. Tanulmányi támogatásra 

13 pályázat érkezett be, mindegyik támogatásra került, mely 195.000 Ft kiadást 

jelent, 54 segédeszköz pályázat került támogatásra, mely max. 645000 Ft. A kettő 

összesen max. 843000 Ft, de ez kevesebb lesz, mert többen olcsóbb segédeszközt 

vásároltak a lehetséges 12000 Ft-tól. Az évre az összes bevétel 1.127.490 Ft, kb. 

284000 Ft marad. Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a számítógépes 

oktatáshoz szükség van egy korszerűbb eszközre, mert a jelenlegi elavult. Az 

elnök felkéri Bukovenszkiné Borza Máriát, mondja el, miért van erre szükség. 

Bukovenszkiné Borza Mária közli, hogy az operációs rendszer támogatása 

megszűnt, a hardver elavultsága miatt nem lehet új operációs rendszert 

feltelepíteni rá, emiatt a számítógépes oktatás új gép nélkül lehetetlenné válna. 

Szerinte elsősorban laptop vásárlása lenne a célszerűbb, hogy érzékenyítő 

előadásokon bemutatható lenne a Jaws beszélő szoftver. 

Barnóczki Gábor közli, hogy a megvásárolni kívánt laptop értéke a 150000-

160000 Ft értéket nem haladná meg, de mindenképp szükségesnek tartja, továbbá 

a maradék összeget fontosnak tartaná tartalékolni.  

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása ehhez a napirendi 

ponthoz.  

Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában közli, hogy a fennmaradó pontos összeg csak 

október végén fog kiderülni, amikor a segédeszköz pályázatra is megtörténtek a 

kifizetések. 

Pilián Richárd az informatika fejlesztését mindenképp fontosnak tartja. 

Dr. Stefán Sándor véleménye szerint is az informatika tudása nagyon fontos egy 

látássérült ember életében, akár a mindennapokban, de munkába állásnál is nagy 

előnyt jelenthet, továbbá tudomása szerint jelentős bevétele van az egyesületnek 

az informatika oktatásból, ezért mindenképp támogatja a laptop vásárlás 

lehetőségét. 

Czakóné Tóth Eszter is támogatja a laptop vásárlást.  

Bukovenszkiné Borza Mária tájékoztatása szerint a legfrissebb operációs rendszer 

és office lesz hozzá beszerezve. 

Barnóczki Gábor szerint a laptop egyrészt az informatika oktatás bevétele révén 

egy nagyon jó beruházás, másrészt egy olyan beruházás, ami az egyesület  

közhasznú tevékenységének céljainak elérésében segíti.   

Közben megérkezett Batfalszki Jánosné elnökségi póttag. 

Egyéb hozzászólás nem érkezik. 
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52/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az 

egyesület szja 1% bevételének további felhasználásáról a következő döntést 

hozta: a 2014. évben rendelkezésre álló szja 1%-ból segédeszköz beszerzésre 

saját célra laptopot vásárol.  

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

53/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat 

2014. évben a segédeszköz pályázatok kifizetése, a tanulmányi támogatás 

pályázatok kifizetése, valamint a laptop vásárlást követően fennmaradó szja 1% 

2015. évre tartalékolásra kerül. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: - 

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 2. Javaslat a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos 

Érdekvédelmi Szövetségéhez (MAÉSZ) történő csatlakozásra 
Az elnök megnyitja a második napirendi pontot, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 

a MAÉSZ egy olyan szervezet, amely az akkreditált munkaadókat fogja össze. 

2007-ben alakult meg, összefogja az olyan munkaadókat, amelyek megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Egy olyan érdekvédelmi 

szövetség, közhasznú szervezet, mely a munkáltatókat képviseli a kormányzat, 

parlament, NRSZH felé, továbbá nemzetközi kapcsolatai is vannak. 

Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse röviden a MAÉSZ-t, aki az 

elnök kérésének eleget téve felolvassa a MAÉSZ célját. 

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy van egy másik érdekvédelmi szervezet 

is a VSZOSZ, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató nagyobb szervezeteket fogja össze. 

A MAÉSZ elsősorban érdekvédelmi szervezet, tanácskozási joggal rendelkezik, 

az akkreditált munkavállalók részéről összegyűjti a véleményeket, anyagokat 
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összeállít, mellyel az NRSZH-hoz fordul. Javaslatot tesz a kormánymódosításra, 

miniszteri rendelet módosítására, mely a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat érinti. 

A MAÉSZ tagsági díja 5000 Ft + támogatott foglalkoztatottként 100 Ft, összesen 

5800 Ft, melyet minden év december 31-ig kell megfizetni. 

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tagsághoz való csatlakozáshoz az 

elnökség javaslatot tehet, határozatot csak a közgyűlés hozhat. 

Dr. Stefán Sándor hozzászólásában közli, hogy a mai gazdasági viszonyok között 

a kapcsolati tőkének óriási jelentősége van, ezért javasolja a csatlakozást. 

Pilián Richárd is úgy gondolja, hogy mindenképp érdemes csatlakozni ehhez a 

szövetséghez. 

Bukovenszkiné Borza Mária is javasolja a MAÉSZ-hoz való csatlakozást, 

szerinte bármilyen ebben a témában felmerülő probléma esetén egy országos 

szövetség hatékonyabban fel tud lépni, mint egy helyi egyesület. 

További hozzászólás nem érkezik. 

 

54/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat 

A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége javaslatot 

tesz az egyesület közgyűlése felé a Magyarországi Akkreditált Munkaadók 

Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez történő csatlakozáshoz. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazott: - 

Felelős: - 

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 5 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Az elnök a 2. napirendi pontot lezárta. 

 

3.Egyebek 

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesületet az új civil törvénynek 

megfelelően bejegyezték közhasznú szervezetként, továbbá az új alapszabályt is 

elfogadta a miskolci Törvényszék. 

Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint a gyógyfürdős kirándulásokon korlátozni 

kellene a kísérők számát, mert így látássérült tagok maradhatnak le a 

lehetőségről. Fekete Lászlóné javaslata szerint az egy kísérőn felül résztvevőknek 

magasabb összeget kellene fizetniük. Ezzekkel a javaslatokkal egyetértett Dr. 

Stefán Sándor és Bukovenszkiné Borza Mária is. 

Az elnök egyetért a felvetéssel, de úgy gondolja, hogy a következő évben az 

aktuális elnökségi ülésen térjenek vissza az árak szabályozására. 
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Mivel több hozzászólás nem érkezett az elnök berekeszti az elnökségi ülést. 

 

 

Miskolc, 2014. július 18. 

 

 

 

 ……………………….. ……………………………. 

 Németh Anita Pilián Richárd 

 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

.…………………… 

Barnóczki Gábor 

elnök 


