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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2015. március 13-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 30 óra. 
 
Jelen vannak:  Elnök: Barnóczki Gábor 
                        Alelnök: Szűcs Zsuzsanna 

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária,  Kerekesné Sarkadi 
Anna, Pilián Richárd, Szombatiné Kiss Éva 
Elnökségi póttag: Dalminé Gulyás Ildikó 
Felügyelő bizottság : Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné, 
Makranczi Andrásné 
Irodavezető, jegyzőkönyvvezető: Németh Anita 
 

Igazoltan hiányoznak: Batfalszky Jánosné eln. póttag, Szepsi Gyuláné fel. biz. 
póttag 
 
Az elnök megnyitja az elnökségi ülést, szeretettel köszönti a megjelent elnökségi 
tagokat, elnökségi póttagot, felügyelő bizottsági tagokat. 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, 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. 
Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Pilián Richárdot javasolja, más személyre 
javaslat nem érkezik. 
Az elnök felkéri Pilián Richárdot jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki a kérést 
elfogadja. 
 
6/2015. (III.13.) Elnökségi határozat 
Az elnökség Németh Anitát jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Pilián Richárdot 
jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint fogadta el. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta:  6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
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Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse az előzőekben kiküldött 
meghívóban található napirendi pontokat, melyek a következők: 
  1. A 2015. évi tanulmányi támogatási pályázat meghirdetése 
  2. A 2015. évi segédeszköz támogatási pályázat meghirdetése 
  3. SZJA 1% kampány tervezése 
  4. Pályázati tájékoztató 
  5. Egyebek 
 
A napirendi pontok felolvasása után az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e 
valakinek napirendi pontok kiegészítésére, módosítására javaslata. Javaslat 
senkitől nem érkezik.  
 
7/2015. (III.13.) Elnökségi határozat  
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2015. 03. 
13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
  1. A 2015. évi tanulmányi támogatási pályázat meghirdetése 
  2. A 2015. évi segédeszköz támogatási pályázat meghirdetése 
  3. SZJA 1% kampány tervezése 
  4. Pályázati tájékoztató 
  5. Egyebek 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazott: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. A 2015. évi tanulmányi támogatási pályázat meghirdetése 
Az elnök tájékoztatása szerint a tegnapi nap folyamán kiküldésre került az SZJA 
1% rendelkezésre álló összeg, ami az egyesület rendelkezésére áll, evvel lehet 
gazdálkodni, ebből történik a tanulmányi, valamint a segédeszköz pályázat 
támogatása. Ezen felül a törvény előírja, hogy 25%-ot működési költségre is fel 
lehet használni, továbbá lehetőség van tartalékolásra is. 
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel az 1%-os tájékoztató anyagot, 
mielőtt az elnökség döntést hoz. 
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint a NAV decemberben is utalt még 4916 Ft-
ot. 
Németh Anita közlése szerint a teljes végösszeg 1.203.591 Ft. 
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Az elnök tájékoztatása szerint nem szükséges egyenlőre döntést hozni a 
tartalékolni kívánt összegről. Az érvényes pályázatok beérkezése után lehet majd 
tisztán látni, hogy milyen összeget lehet erre elkülöníteni, ill. szükség esetén 
működési költségre felhasználni. 
Szűcs Zsuzsanna szerint is meg kell várni a pályázatok beérkezését és utána lehet 
dönteni a tartalékolni kívánt összegről ill. működési költség vagy 
eszközbeszerzés finanszírozásáról. 
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse a tanulmányi pályázati kiírást. 
 
8/2015. (III.13.) Elnökségi határozat 
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete meghirdeti 2015. évi 
tanulmányi pályázatát a határozat, valamint a jegyzőkönyv 1-es számú 
mellékletét képező pályázati felhívásnak és pályázati adatlapnak megfelelően. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazottak: Az iroda munkatársai 
Felelős: Az elnök 
Határidő: 2015.03.16. 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
2.A 2015. évi segédeszköz támogatási pályázat meghirdetése 
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse a segédeszköz támogatási 
pályázati kiírás feltételeit. 
Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek hozzászólása. 
Hozzászólás nem érkezik. 
 
9/2015. (III.13.) Elnökségi határozat 
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete meghirdeti 2015. évi 
segédeszköz pályázatát a határozat, valamint a jegyzőkönyv 2-es számú 
mellékletét képező pályázati felhívásnak és pályázati adatlapnak megfelelően. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazottak: Az iroda munkatársai 
Felelős: Az elnök 
Határidő: 2015.03.16.  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Közben megérkezett Juhász Ferenc egyesületi tag, akit az egyebek nevű napirendi 
pont kapcsán kért fel az elnök, hogy vegyen részt az elnökségi ülésen. 
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3.SZJA 1% kampány tervezése 
Az elnök tájékoztatása szerint az egyesületnek február 28-ig volt elszámolási 
kötelezettsége az MVGYOSZ felé a tavalyi 1% felhasználásról, ami 
maradéktalanul megtörtént. 
Az elnök felkér minden elnökségi tagot és minden jelenlévőt, hogy az ismeretségi 
körében ill. környezetében terjessze az 1%-os szórólapot. 
Továbbá mindenkitől várja a hozzászólást, kinek milyen ötlete van még 1% 
gyűjtésére. 
Az elnök közli, hogy néhány egészségügyi intézményben kihelyezésre került az 
1%-os plakát. Többek közt a kazincbarcikai városi kórházban, valamint a 
Pahaljah Kft. szikszói, tokaji, kazincbarcikai rendelőintézetekben helyezett ki 
plakátokat, továbbá az Erzsébet fürdőnél egy új ortopédiai rendelőben is 
kihelyezésre kerül. 
Az elnök tájékoztatása szerint az elmúlt két évben az „Érthetően az egészségért” 
alapítvány által szervezett 1%-os kampányban pályázott az egyesület, amihez 
saját erő bevonása is szükséges volt. Ebben az évben nem tervezi e pályázathoz 
csatlakozást, mivel elmondása szerint nem valószínű, hogy két évvel ezelőtt 
ennek volt köszönhető az 1% felajánlás megugrása. 
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint, ha valakinek dolgozik könyvelőirodában 
ismerőse, be lehetne vinni szórólapot, esetlegesen akadhat olyan illető, aki nem 
szokta felajánlani az 1%-ot. 
Kerekesné Sarkadi Anna közli, hogy ismerettségi körében már mindenkinek van 
egy bizonyos szervezet, akinek évek óta felajánlják ezt a lehetőséget. 
Közben megérkezik az elnökségi ülésre Dr. Stefán Sándor elnökségi tag. 
Az elnök közli, hogy az Európa rádióban az egyik szerkesztő asszony tavaly 
ígéretett tett egy esetleges ingyen reklám közzétételére. 
Bukovenszkiné Borza Mária nagyon jó ötletnek tartja, szerinte még ki lehetne 
terjeszteni a Szent István rádióra is, de nem mint 1%  kampányt, hanem az 
egyesületet bemutatni és a bemutató végén elhangozhatna, hogy várjuk az 1% 
felajánlásokat. Továbbá szerinte fel lehetne venni a kapcsolatot Garami 
Zsuzsával, a Kossuth rádió bemondójával. 
Szűcs Zsuzsanna szerint a direkt marketing kampánnyal az a nagy probléma, 
hogy a bevétel nagy részét elvinné a háttérmunka, továbbá nincs olyan téma, 
amelyre vélhetően úgy adakoznának az emberek, hogy ez nyereséggel záródna. 
Az elnök közli, hogy a második félévben ki lehet kérni egy marketinges 
szakember véleményét. 
Fekete Lászlóné szerint nagy cégeket is fel lehetne keresni, ha ott készítik az 
adóbevallást, hogy a dolgozóknak tegyenek javaslatot az 1% felajánlást illetően. 
Kerekesné Sarkadi Anna hozzászólása szerint az adománygyűjtő láda 
kihelyezésének lehetőségéről is érdeklődhetne minden újonnan megválasztott 
elnökségi tag is, hátha egy erre alkalmas helyet találva bevételi forráshoz juthatna 
az egyesület. 
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4.Pályázati tájékoztató 
Az elnök tájékoztatása szerint a Norvég Civil Alap kis és közepes  
projektek beadható pályázata közül február 27-én küldték a tájékoztatót, hogy az 
egyesület „Ismerj meg, hogy segíthess” szlogenű pályázata nyert. Ezen 
pályázaton a B-A-Z Megyei Kormányhivatal és Járási hivatalai, a miskolci 
önkormányzat, MÁK, RSZSZ, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság munkatársainak 
szemléletformáló napok tartása, amely megkönnyíti az ügyintézést látássérültek 
számára. Május második felétől indulnak a szemléletformáló napok jövő év 
tavaszáig folyamatosan. 
A Nemzeti Együttműködési Alapnál március 17-ig van a működési pályázat, 
valamint március 19-ig a szakmai pályázat beadási határideje, ami szintén 
szemléletformáló napokra kerül beadásra „Ügyintézés egyenlő eséllyel” címen. 
Itt a közüzemi szolgáltatókat, a NAV-ot, telekommunikációs cégeket és két 
pénzintézeti fiókot keresett fel az elnök együttműködés céljából. 
Február 26-án beadásra került az Értéksziget webáruház pályázata, amely  
keretében szintén szemléletformáló nap tartására kerülne sor a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr utcai központi épületében. 
 
5. Egyebek 
Az elnök tájékoztatása szerint a BOKIK és az I. miskolci Lions Club 
jótékonysági báljának tombola bevételét a látássérült gyermekeknek és 
családtagjainak szervezett rendezvényre ajánlották fel, melynek időpontja előre 
láthatólag május 16. Németh Anitával közösen voltak a BOKIK székházában, 
ahol megtörtént a tombola bevétel átadása. 
Az elnök közlése szerint Juhász Ferencet azért hívta meg az elnökségi ülésre, 
mert tett egy felajánlást, miszerint a hagyományos két bálon kívül egy Retro bulit 
tartana, mely előzetes egyeztetések után április 11-én lenne. Az elnök felkéri 
Juhász Ferencet, pár mondatban tájékoztassa a jelenlévőket, hogy ezen buli 
keretében milyen programokat tervez. 
Juhász Ferenc elmondása szerint a tavaszköszöntő Retro bulin mulatós zenéket, 
régi számokat játszana le számítógépről egy előre elkészített válogatás alapján. 
Hangfalat, erősítőt, laptopot hoz magával. Táncversennyel, filmsláger 
felismeréssel szinesítené a rendezvényt.  
Az elnök közlése szerint adománybüfé működne itt is ugyanúgy, mint a farsangi 
bálon. 
Szűcs Zsuzsanna vállalja a büfé üzemeltetését, mellette segítők váltakozásával. 
Az elnök tájékoztatása szerint az előzetesen tervezett április 24-ei közgyűlési 
időpont miatt a következő elnökségi ülés április 8-án lenne, de a pontos dátumról 
időben kap mindenki tájékoztatást.  
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Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az 
elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok 
elfogadását. 
 
Miskolc, 2015. március 13. 
 
 
 
 ……………………….. ……………………………. 
 Németh Anita Pilián Richárd 
 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 

.…………………… 
Barnóczki Gábor 

elnök 


