
 1

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2015. október 16-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 15 óra. 
 
Jelen vannak:  Elnök: Barnóczki Gábor 
     Alelnök: Szűcs Zsuzsanna  

Elnökségi tagok: Bukovenszkiné Borza Mária, Kerekesné Sarkadi 
Anna, Pilián Richárd, Dr. Stefán Sándor 
Elnökségi póttag: Batfalszky Jánosné, Dalminé Gulyás Ildikó 
Felügyelő bizottsági tagok: Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné, 
Makranczi Andrásné 
Jegyzőkönyvvezető: Oláhné Dávid Erika 
 

Igazoltan hiányoznak: Szombatiné Kiss Éva eln. 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 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. 
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. 
 
28/2015.(X.16.) Elnökségi határozat  
Az elnökség Oláhné Dávid Erikát jegyzőkönyv vezetőnek, valamint 
Bukovenszkiné Borza Máriát jegyzőkönyv hitelesítőnek az alábbiak szerint 
fogadta el. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta:  6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
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Tartózkodott: - 
 
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.  
 
29/2015.(X.16.) Elnökségi határozat  
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége a 2015. 10. 
16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
1. Pénzügyi beszámoló (2015. 01.01. – 2015. 06.30.) 
2. Döntés az SZJA 1% egyesület saját részére történő segédeszköz-
beszerzésére való felhasználásáról 
3. Pályázati tájékoztató 
4. Egyebek, hozzászólások 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazott: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
1. Pénzügyi beszámoló (2015. 01.01. – 2015. 06.30.) 
Az elnök tájékoztatása szerint elektronikusan kiküldésre került a 2015. évi első 
félévi pénzügyi beszámoló, de mivel nem mindenki rendelkezik e-mail címmel, 
ezért felkéri Szűcs Zsuzsannát, hogy ismertesse a pénzügyi beszámolót. 
Szűcs Zsuzsanna ismerteti a 2015.első félévi pénzügyi beszámolót. 
Dr. Stefán Sándor hozzászólásában érdeklődik, hogy a költségvetési tervet nem 
kell-e elfogadni. 
Szűcs Zsuzsanna válaszában kifejti, hogy ez nem kötelező, de amennyiben az 
elnökség úgy dönt, hogy szükséges, a jövő évtől elkészíti.  
 
30/2015.(X.16.) Elnökségi határozat  
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége az 
egyesület 2015. évi első félévi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
A határozat, valamint a jegyzőkönyv 1-es számú mellékletét képezi a 2015. évi 
első félévi pénzügyi beszámoló. 
  
Indokolás:  
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Felhatalmazott: 
Felelős:  
Határidő:  
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
2. Döntés az SZJA 1% egyesület saját részére történő segédeszköz-
beszerzésére való felhasználásáról 
Az elnök tájékoztatása szerint az MVGYOSZ segédeszközboltjában az 
egyesületek részére lehetőség nyílt 50%-os kedvezményű vásárlásra. 
5 darab jó minőségű fehér bot és 1 darab angolul beszélő óra került 
kedvezményes áron beszerzésre, melyek bemutatása elengedhetetlen kihelyezett 
ügyfélfogadásokon, szemléletformáló napokon. 
Az elnök előterjeszti, hogy az egyesület elnöksége hozzájárul-e a fent említett 
segédeszközök SZJA 1%-ból történő megvásárlására, elszámolására. Az 
MVGYOSZ elnökségének határozata is hozzájárul ahhoz, hogy az egyesületek 
saját használatra is vásárolhassanak az MVGYOSZ-től leosztott 1% terhére 
bemutató vagy kölcsönzés gyanánt segédeszközöket. 
 
31/2015.(X.16.) Elnökségi határozat  
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöksége úgy 
határoz, hogy 5 darab fehér bot és 1 darab angolul beszélő karóra költségét az 
MVGYOSZ-től leosztott SZJA 1% terhére kíván elszámolni. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazott: 
Felelős: 
Határidő:    
A határozatot támogatta: 6 elnökségi tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott:  
 
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egyéb segédeszközök beszerzésére is 
sor került a közelmúltban. 
A Norvég Civil Támogatási Alapból 1 darab digitális és 2 darab kézi nagyító, az 
NRSZH egyszeri támogatásából 2 digitális és 4 kézi nagyító, videoegér, 
cimkézőtoll és egy nagyképernyős monitor beszerzésére nyílt lehetőség.  
 
3. Pályázati tájékoztató 
Az elnök tájékoztatása szerint az FSZK-nál kiírt két pályázatra is került anyag 
beadásra. 
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Az egyik a Szülő 2015, ahol szemléletformáló nap keretében házi 
gyermekorvosoknak, védőnőknek, egyéb egészségügyi dolgozóknak  neves 
előadók tartottak volna előadást „Látássérültek az egészségügyben” címmel, 
valamint érzékenyítő program bemutatására került volna sor. A kiíró nem 
támogatta ezt a pályázatot. Kifogásként emelték ki, hogy csak 1 naposra lett 
tervezve a program. 
A másik a FOF 2015, ahol látássérültek szabadidős és sporttevékenységének 
támogatása  a látó társadalom (hozzátartozók, érdeklődők), valamint sorstársi 
segítő szolgálat bevonásával lett volna a cél. 
A kiíró ezt a pályázatot sem támogatta. 
2015 október 30-ig van a 2016-os Rehabilitációs bértámogatási pályázat beadási 
határideje. Az elnök tájékoztatása szerint a jelenlegi 8 munkakörön túl további 
munkakörökre is szeretne az egyesület pályázni. A fentebb említett NRSZ H által 
adott kiegészítő támogatást az akkreditált bértámogatott munkáltatók kapják, 
amelyet a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek 
javítására lehet felhasználni. 
A Kulturális Mecénás Alap pályázatán nyert 50.000 ft-ból „Kulturális délután 
látássérülteknek” címmel folyamatosan zajlanak klubdélutánok alkalmával a 
pályázat keretén belül megvalósuló programok. 
MMJV Fogyatékosügyi Alap pályázatán nyert 100.000 Ft-ból kihelyezett 
ügyfélfogadások megtartása, irodaszerek, tisztítószerek beszerzése történik. 
A Norvég Civil Alap pályázata nagy sikerrel zajlik, a 20 alkalomból már 13 
helyszínen lettek megtartva szemléletformáló napok a megyei Kormányhivatal 
szerveinél, valamint Járási hivatalainál. 
Kerekesné Sarkadi Anna hozzászólása szerint, ha lehetőség van létszámbővítésre, 
lehetne abban gondolkodni, hogy egy munkatársnak a honlap karbantartása is a 
feladata legyen, ugyanis elavultnak találja a honlapot. 
Az elnökségi tagok közös megegyezése szerint szükség lenne egy megújuló 
honlapra, ahol folyamatosan frissülnének az aktuális információk. 
 
4. Egyebek, hozzászólások 
Az elnök kéri a hozzászólásokat. Batfalszky Jánosné beszámolójában közli, hogy 
nagy sikere volt az augusztus 21-én Ózdon a Sportközpontban megrendezett 
esélyegyenlőségi napnak, ahol ki lehetett próbálni, milyen fehér bottal, 
szemtakaróval, azaz vakon közlekedni. 
Az elnök mindenkinek köszöni a fehér bot napi egészségügyi szűrővizsgálaton 
való helytállást, az egészséges ételek kóstoltatását, segédeszközök bemutatását. 
A soron következő programok: 
okt.21. Bencsok Tamás braille pontokból készített képek kiállításának megnyitója 
okt.22.Landini együttes koncertje 
okt.23. Bükki kirándulás. 
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alapszabályt az új Ptk. szerint 
módosítani kell. Eszerint 2016.március 15-ig olyan új Alapszabállyal kell 
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rendelkezni minden  civil szervezetnek, amely az új Ptk.-nek megfelel és egyes 
szakaszaiban hivatkozik az adott tevékenységre. Ezért novemberben elnökségi 
ülést kell összehívni, ahol az elnökség a decemberre tervezett közgyűlés elé 
terjeszti a módosított Alapszabályt.  
 
Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök mindenkinek megköszöni az 
elnökségi ülésen való részvételt, az építő hozzászólásokat, a határozatok 
elfogadását. 
 
Miskolc, 2015. október 16. 
 
 
 
 ……………………….. ……………………………. 
 Oláhné Dávid Erika Bukovenszkiné Borza Mária 
 jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 

.…………………… 
Barnóczki Gábor 

elnök 


