JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. szeptember 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
Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Kerekesné Sarkadi
Anna, Pilián Richárd, Dr. Stefán Sándor , Szombatiné Kiss Éva,
Szűcs Zsuzsanna
Elnökségi póttag: Dalminé Gulyás Ildikó
Felügyelő bizottság : Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné,
Makranczi Andrásné
Felügyelő bizottsági póttag: Szepsi Gyuláné
Irodavezető: Németh Anita
Jegyzőkönyvvezető: Oláhné Dávid Erika
Igazoltan hiányzik: Batfalszki Jánosné eln. 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 és 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.
55/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
Az elnökség Oláhné Dávid Erikát jegyzőkönyv vezetőnek az alábbiak szerint
fogadta el.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 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.
56/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
Az elnökség Pilián Richárd jegyzőkönyv hitelesítőt az alábbiak szerint fogadta el
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött
meghívóban található napirendi pontokat, melyek a következők:
1. Gazdasági beszámoló a 2014.01.01. és 2014.07.31. közötti időszakról
2. Döntés egyesületi tagságból való törlésről
3. Pályázati tájékoztató
4. 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.
57/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2014. 09.
12-ei ülésének napirendjét a következők szerint fogadta el:
1. Gazdasági beszámoló a 2014.01.01. és 2014.07.31. közötti időszakról
2. Döntés egyesületi tagságból való törlésről
3. Pályázati tájékoztató
4. Egyebek
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2

1.Gazdasági beszámoló a 2014.01.01. és 2014.07.31. közötti időszakról
Az elnök megnyitja az első napirendi pontot és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
az e-mail címmel rendelkezők megkapták a főkönyvi kivonat erre az időszakra
vonatkozó részét. Az elnök felkéri Németh Anitát, olvassa fel az elkészült
főkönyvi kivonatot.
Szűcs Zsuzsanna felteszi a kérdést, hogy van-e olyan jelenlévő, aki nem kapta
meg e-mail-ben a kivonatot és szeretne fénymásolatot kérni. Senki nem kér
fénymásolatot, Szepsi Gyuláné közli, hogy nincs e-mail címe, de majd átnézi a
beszámolót. Az elnök felteszi a kérdést van-e valakinek hozzászólása. Kérdés,
hozzászólás nem érkezik ehhez a napirendi ponthoz.
2.Döntés egyesületi tagságból való törlésről
Az elnök megnyitja a 2. napirendi pontot és tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
2014.06.13.-ai elnökségi ülésen 45 egyesületi tag tagságát kellett törölni
tagdíjhátralék miatt. Az újonnan megválasztott területfelelősök ígéretet tettek 3 fő
megkeresésére a tagdíjtartozás lehetséges rendezése végett. Kovács András
megkeresésével Keresztesi Lajosné sikeres munkát végzett, ugyanis három évi
tagsági díját rendezte.
Szalina Istvánné nem járt eredménnyel Négyesi Nikolett és Négyesi Attila
ügyében. A megadott címen nem ismerik őket.
Pete Lászlóné is ígéretet tett júniusban a tagdíjhátralék rendezésére, amit azóta
sem tett meg. E három tag az egyesületi tagságból törlésre kerül az alapszabály
7.§ b. pontja szerint, mely előírja, hogy több mint egy éves tagdíj tartozásnál
törölni kell az egyesületi tagokat. További három személy ígéretet tett, hogy e
hónap végéig rendezik tartozásukat.
Az elnök javaslatot tesz az előzőekben felsorolt három személy- Négyesi
Nikolett, Négyesi Attila Berzék és Pete Lászlóné Tiszaújváros- egyesületi
tagságból való törlésére.
Kerekesné Sarkadi Anna kérdése, hogy hány év után történik a tagtörlés.
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy éves tagdíjtartozást követően, azaz
a 2014-es tagdíjat nem fizetőket 2016 elején elő kell terjeszteni a tagságból való
törlésre.
58/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a
következő határozatot hozta: Négyesi Nikolett, Négyesi Attila és Pethe Lászlóné
tagságát 2014.09.12.-én tagdíjtartozás miatt törli.
Indokolás: Több éves tagdíjtartozás, az egyesület alapszabályának 7.§ b. pontja
alapján.
Felhatalmazott: Felelős: 3

Határidő: A határozatot támogatta: 7 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3.Pályázati tájékoztató
Az elnök megnyitja a harmadik napirendi pontot, tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy az FSZK meghirdette pályázatát működési és projektalapú költségekre
valamint szülősegítő szolgáltatások finanszírozására, mindkét program keretében
benyújtásra került a pályázat. Az első program keretében szabadidős és
sporttevékenységekre lett benyújtva pályázat, ezen belül látássérültek
úszásoktatása, táncoktatás, 3 darab tandemkerékpár vásárlása, 1 darab
vakpingpongasztal ütőkkel, három sportnap lett megjelölve, melynek során
átadásra, bemutatásra kerülnének a tandemkerékpárok, valamint a
pingpongasztal, továbbá egyik alkalommal látássérülteknek falmászás, másik
alkalommal kalandpark látogatás, harmadik alkalommal élményautózás lenne a
cél. A szülősegítő hálózat keretében egy kiadványban az iskolák, védőnők
kapnának tájékoztatást az egyesület működéséről, tevékenységéről,
szolgáltatásairól, valamint figyelemfelhívás lenne olyan szülőknek, akiknek
látássérült gyermeke születik. Milyen érdekvédelmi szervezethez fordulhat,
gyógypedagógushoz, milyen támogatást igényelhet.
A Norvég Civil Alap is meghirdette pályázatát, amit még el kell dönteni, hogy
mire kerül benyújtásra, továbbá várjuk a jövő évi akkreditált foglalkoztatók
költségvetési rehabilitációs bértámogatásának pályázati kiírását, valamint a
Nemzeti Együttműködési Alapnak működési és projektalapú pályázati kiírását.
Kerekesné Sarkadi Anna hozzászólásában közli, nagyon örül, hogy tájékoztatást
kapnak az elnökségi tagok is a pályázati lehetőségekről ill. a folyamatban lévő
pályázatokról.
Pilián Richárd szerint is nagyon jók ezek a pályázati lehetőségek, amit ki kell
használni.
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az éven már két pályázaton nyert az
egyesület, az egyik a MMJV. Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
bizottsága döntött a fogyatékosügyi szakmai alap pályázata, amin 100000 Ft-ot
kapott az egyesület, ahol működési és rezsiköltségekre került beadásra a pályázat,
valamint a Kulturális és mecénás pályázaton 50000 Ft-ot nyert az egyesület,
melyből két őszi klubnap kerül finanszírozásra.
Fekete Lászlóné hozzászólása szerint egy erzsébet újságban olvasta, hogy az
Erzsébet program kapcsolatban van a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével is,
szerinte nagyon örülnének az alacsony jövedelemmel rendelkező látássérültek, ha
kapnának étkezési utalványt.
Az elnök válaszában kifejti, hogy szerinte csak az üdültetéssel összefüggésben
van a két szervezet közt kapcsolat, de majd szeretné látni és átnézni ezt a
prospektust, utána tud rá érdemleges választ adni.
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Bukovenszkiné Borza Mária szerint is nagyon jó, hogy beadásra kerültek ezek a
pályázatok és ilyen dolgokra került a pályázat beadásra, mert szerinte nagyon jók
ezek a sportolási lehetőségek.
Sikeres pályázat esetén mindenkinek agitálni kell a tagjainkat, hogy legyen kellő
érdeklődő, ugyanis ezek hiányában értelmetlen lenne a sok munka a pályázat
megírásával. Szerinte az ifjúsági találkozót össze lehetne hozni akár a
falmászással, akár a kalandtúra-park látogatással.
Kerekesné Sarkadi Anna is nagyon jó ötletnek tartja, mert azoknak a fiataloknak
akik már nem gyerek tagok, de még nem felnőttek kevés programlehetőség
adódik, hogy megismerjék egymást.
Egyéb hozzászólás nem érkezik, ezért az elnök lezárja a 3. napirendi pontot.
4. Egyebek
Az egyebek, hozzászólások tekintetében az elnök tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy három fontos dolgot kell megbeszélni.
Farkas József egyesületi tagunk, azzal az ötlettel állt elő, hogy rendezzünk
segélykoncertet a látássérültek számára. Elmondása szerint nagyon jó kapcsolatai
vannak a médiával, rendezvényszervezőkkel, előadókkal. Ragaszkodna hozzá,
hogy a Generali Arénában szerveződjön ez a koncert.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint úgy szeretné ezt a koncertet szervezni,
hogy mindent az egyesület szervezzen, de a Farkas József arca legyen mindenütt,
mintha mégis mindent ő intézne, továbbá figyelmen kívül hagyná, hogy az
egyesületnek van elnöksége és elnöke.
Fekete Lászlóné is úgy gondolja, hogy ha az egyesület jótékonysági koncertet
szeretne szervezni, vannak kellő kapcsolatai, és az elnökség jóváhagyása után egy
esetleg két előadó kellőképpen elég lenne egy ilyen esemény szervezésére.
Bukovenszkiné Borza Mária szerint szeptemberben a decemberi koncert
szervezéséhez már nagyon késő hozzáfogni, talán jövő decemberre, mert a
sztároknak a naptárai már teli vannak ekkorra.
Az elnök hozzászólásában közli a jelenlévőkkel, hogy ha ez a felvetés a
közgyűlés elé lenne terjesztve, az emberek nagy része úgy gondolná, hogy miért
kell egy ilyen lehetőséget kihagyni. A sok bizonytalan tényező miatt azonban egy
komoly cég nem vághat bele egy ilyen szervezésbe.
Kerekesné Sarkadi Anna szerint tudatosítani kellene benne, hogy ez egy
csapatmunka, minden elnökségi ülésen ez a csapat tárgyalja meg és fogadja vagy
nem fogadja el a felvetett javaslatokat, ill. szerinte el kellene hívni a következő
elnökségi ülésre, hogy lásson bele az elnökség munkájába.
Dr. Stefán Sándor szerint ennek a jótékonysági koncertnek nem csak az a
lényege, hogy ki fog fellépni, hanem ki fog eljönni, ki fog rá pénzt áldozni.
Az elnök is hozzáteszi, hogy azért gondolta Ő is a Művészetek Házában történő
szervezést, mert oda színvonalasabb hallgatóság várható, mint a Generáli
Arénába. Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel Farkas József
önkéntes szerződését, amely tartalmazza többek közt azt is, hogy részt vesz az
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egyesület adománygyűjtő tevékenységében, de többen hozzáteszik, hogy ezt csak
előzetes elnöki felkérésre, felhatalmazásra tegye.
59/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete 2014. év decemberében
jótékonysági koncertet szervez saját bevételei növelésére.
Indokolás: Az egyesület elnöksége a rövid határidő miatt nem tartja időszerűnek a
jótékonysági koncert megszervezését. Amennyiben az egyesület elnöksége a
jövőben hasonló adományszervező tevékenységben gondolkodik azt határozatban
fogja kimondani.
Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: A határozatot ellenezte: 7 elnökségi tag
Tartózkodott: A másik nagyon fontos kérdés a szűrőnap megszervezése, finanszírozása. Évekig
a Lions Club finanszírozta a fehér bot napja alkalmából szervezett szűrőnapot.
Már a tavalyi évben is más pályázatból sikerült a szűrőnapot megszervezni és az
idei évben is más programban gondolkodnak. Október 15-én estére a City
Hotelbe terveznek egy budapesti franchise vak vacsora keretében érzékenyítő
vacsorát látó személyeknek a látássérültek meghívásával. Az elnök tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a Lions Club régió vezetőjével beszélt a napokban és azt a
tájékoztatást adta,hogy az egészségügyi szűrővizsgálat finanszírozása ebben az
évben sem megoldható, ezt követően kereste meg Barna Zsoltot, a miskolci
szűrőközpont vezetőjét, mert a tavalyi évben egy általuk beadott pályázat útján
sikerült megvalósítani a szűrővizsgálatot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az
idén nincs olyan pályázat, amiből ezt finanszíroznák. A szűrővizsgálat
megvalósítható a vizsgálatok számától és jellegétől függően 300000 és 500000 Ft
közötti áron.
Ezt követően a Rotary Club vezetőjével Gulyás Istvánnal vette fel a kapcsolatot,akik az egész évi internet előfizetést finanszírozzák az egyesület számára- aki
tájékoztatást adott arról, hogy az egész évi jótékonykodásuk kb. 300000 Ft,
melyből más célcsoportot támogatnak már. A jövő hétre találkozót beszéltek
meg, hogy a Rotary Club következő összejövetelén megismerhessék a Club tagjai
az egyesületet és a későbbiekben ha lehetőségük adódik, támogathassák.
Az elnök felteszi a kérdést, hogy támogatás nélkül ebben az évben szervezzen-e
az egyesület egészségügyi szűrőnapot.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint a 300000 Ft még kifizethető, de 500000 Ft
már az egyesület költségvetését nagyon megterhelné. Ez által ebben az évben is
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veszteséges lenne az egyesület, ami a közhasznúsági jelentés szempontjából nem
lenne előnyös.
Kerekesné Sarkadi Anna szerint mindenképp szükséges lenne megszervezni az
idén a szűrőnapot, mert a látássérült tagok számítanak rá minden éven, az új
elnökségre nem vetne jó fényt, ha az éven nem kerülne megszervezésre.
Szombatiné Kiss Éva szerint az egyesület lehetőség szerint vállaljon be kb.
250000 Ft önrészt, és a további költséges vizsgálatokat vállalják a tagok.
15.35-kor Szombatiné Kiss Éva családi okok miatt távozik az elnökségi ülésről.
Németh Anita szerint egy 300000 Ft felső határt kellene meghúzni, továbbá a
pártoló tagságot kellene terjeszteni.
Közös megegyezés alapján úgy dönt az elnökség, hogy saját anyagi forrás
bevonásával is meg kell szervezni a szűrőnapot, mert a tagság felé nem tenne jó
benyomást, hogy egy újonnan megválasztott elnökség már az első éven nem
szervezi meg az eddig megszokott szűrőnapot.
Dr. Stefán Sándor szerint a meghívóban tájékoztatni lehetne a tagokat, hogy az
éven csak ez és ez a vizsgálat lesz, mert támogató forrás hiányában az egyesület
saját költségvetéséből finanszírozza a szűrőnapot.
Több hozzászólás nem érkezik.
60/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
Az egyesület elnöksége úgy dönt, hogy a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z.
Megyei egyesülete 2014. évben is rendezze meg hagyományos októberi fehérbot
napi egészségügyi szűrővizsgálatát látássérült tagjai részére támogató hiányában
is.
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag, időközben
Szombatiné Kiss Éva távozott)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 61/2014. (IX.12.) Elnökségi határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei egyesületének elnöksége úgy
határoz, hogy a 2014. októberi szűrővizsgálatra az egyesület pénzeszközéből
max. 350000 Ft-os keretösszegig biztosít forrást szükség esetén.
Indokolás: Felhatalmazott: Felelős: Határidő: 7

A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy akinek még nincs róla tudomása, az
egyesület ajándékba kapott egy Flabelos teljes testvibrációs készüléket a Mediwel
Kft. felajánlásával Galvács Zoltán, a Zoli mozgásközpont vezetőjének
közbenjárásával.
Kihelyezett ügyfélfogadásokra is sor fog kerülni az ősz folyamán, melynek a
pontos időpontja még egyeztetés alatt van.
Bukovenszkiné Borza Mária tájékoztatást ad arról, hogy a nyár folyamán
megvásárlásra került a 2db (1db a Lions Club által adományozott összegből, 1db
az adó 1%-ból) számítógép és Windows 8.1 operációs rendszer, amit az előző
elnökségi ülésen megszavazott az elnökség.
Szűcs Zsuzsanna közli, hogy az adó 1%-ból az idén kb. 400000 Ft bevétele volt
az egyesületnek.
Mivel több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a megjelenést, az
építő hozzászólásokat, a határozatok elfogadását és berekeszti az elnökségi ülést.

Miskolc, 2014. szeptember 12.

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

…………………………….
Pilián Richárd
jegyzőkönyv-hitelesítő

.……………………
Barnóczki Gábor
elnök
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