JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. április 14–én (hétfőn), a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei
Egyesületének rendes évi közgyűlésén KÖZGYŰLÉSÉN.
Helye: 3525 Miskolc, Jókai utca 18. szám, az Egyesület székháza.
Dr. Kiss László az Egyesület elnöke köszönti a jelenlévőket és megállapítja,
hogy a 9:30 órára összehívott KÖZGYŰLÉS nem határozatképes, ezért fél
órával későbbre, azaz 10:00 órára a jelenlévők létszámától függetlenül is
határozatképesen, változatlan napirenddel ismét összehívja az Egyesület
KÖZGYŰLÉSét.
Dr. Kiss László 10:00 órakor ismét köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy
a jelenlévők létszámától függetlenül az Egyesület közgyűlése határozatképes.
Dr. Kiss László közli a jelenlévőkkel. hogy a mai napirend fő pontja a
közhasznúsági jelentések ismertetése és elfogadása.
A 3. KÖZGYŰLÉS tervezett időpontja május 19. hétfő, mely a választó
KÖZGYŰLÉS lesz.
Az elnök szavazatszámlálásra felkéri Kovács Margit segítőt.
19/2014. (04.14.) Közgyűlési határozat
Dr. Kiss László felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak, elfogadják-e
szavazatszámlálónak Kovács Margitot. Kovács Margit 42 jelenlévő főt számol
meg. A jelenlévők egyhangúlag, 42 igen szavazattal elfogadják a Dr. Kiss
László által javasolt Kovács Margitot szavazatszámlálónak.
20/2014. (04.14.) Közgyűlési határozat
A következő szavazás a jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőkre vonatkozik. Az
elnök javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Oláhné Dávid Erikát, hitelesítőknek
Barnóczki Gábort és Mogyorósi Istvánnét. A Közgyűlés egyhangúlag 42 igen
szavazattal elfogadja a javasolt személyeket jegyzőkönyvvezetőnek illetve
hitelesítőknek. Tartózkodás és ellenszavazat nincs.
A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.
A jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján készül majd el.
Dr. Kiss László ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
1. Elnöki megnyitó
2. A Felügyelő Bizottság 2013 évi beszámolójának ismertetése, megvitatása
és elfogadása
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3. Az elnökségi beszámoló, valamint a 2013 évi egyszerűsített éves
beszámoló és közgasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és
elfogadása
4. A Választási Szabályzat módosításának ismertetése, megvitatása és
elfogadása
5. Egyebek, hozzászólások
21/2014. (04.14.) Közgyűlési határozat
Az ezt követő szavazás az ismertetett napirendi pontokra vonatkozik.
A Közgyűlés egyhangúlag 42 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül fogadja el a napirendi pontokat is.
1. Elnöki megnyitó
Dr. Kiss László elnök köszönti a jelenlévőket, megköszöni mindenkinek előző
évi munkáját.
2. A Felügyelő Bizottság 2013 évi beszámolójának ismertetése, megvitatása és
elfogadása
Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy olvassa fel a Felügyelő Bizottság 2013 évi
beszámolóját.
Az elnök kéri a jelenlévőket, jelezzék, ha szeretnének hozzászólni. Nincs
hozzászólás.
22/2014. (04.14.) Közgyűlési határozat
Szavazásra bocsátja a Felügyelő Bizottság 2013 évi beszámolóját, melyet a
közgyűlés 43 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogad el. (1
fő érkezett közben)
3. Az elnökségi beszámoló, valamint a 2013 évi egyszerűsített éves beszámoló
és közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és elfogadása
Dr. Kiss László közli, hogy az elnökség tisztelettel elvégezte előző évi
munkáját, összesen 5 alkalommal ülésezett. Megemlíti, hogy a tagok száma
folyamatos csökkenést mutat - 2013 év végén 896 fő - ami annak is betudható,
hogy az adatvédelmi törvény bevezetése miatt nem értesülünk első kézből az új
látássérült tagokról.
Az elnök közli. hogy a területfelelősi rendszert meg kell újítani.
Megköszöni Szűcs Zsuzsanna munkáját is az adóbevallások tekintetében is,
Barnóczki Gábor kulturális programok szervezése terén végzett tevékenységét,
Bukovenszkiné Borza Mária informatika oktatását, Németh Anita aktív
tevékenységét az irodavezetői munkájában.
Kiemeli az énekkar és a tekecsapat eredményes munkáját is, valamint a
hangoskönyvtár működésének lehetőségét is megköszöni.
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Ezután Németh Anita felolvassa a közhasznúsági mellékletet és a számviteli
beszámolót.
Dr. Kiss László megköszöni a felolvasást és kéri a hozzászólásokat a 3.
napirendi ponthoz.
Geguss István hozzászólása, miszerint rádióban miért nem reklámozzuk az
egyesületet, valamint látássérült fiatalok számára miért nem indítanak
gyógymasszőr tanfolyamot.
Az elnök válaszában kitér arra, hogy 1%-os kampányban több felé próbálunk
lehetőséget keresni, de mérlegelni kell, hogy mi az a pont, amíg megéri
befektetni.
A gyógymasszőr képzéshez annyit fűz hozzá az elnök, hogy tudomása szerint
már megszüntették a látássérültek gyógymasszőr képzését, továbbá ha lenne is
ilyen képzés, utána nem lenne biztos az elhelyezésük sem.
Mogyorósi Istvánné sérelmezi, hogy a gyermekműsor szervezése nem kapott
említést, sem egy köszönömöt.
Az elnök válaszában maximálisan igazat ad a hozzászólásnak és elnézését kéri
az elmaradást illetően, valamint további sikeres munkát kíván a
gyermekműsorok szervezéséhez és lebonyolításához.
Geguss István további hozzászólása, hogy gyógytornásznak nem lenne-e valaki
alkalmas.
Szűcs Zsuzsanna válaszol rá, hogy van egy látássérült tagunk, aki már több
alkalommal próbálta az államvizsgát letenni, de látássérülése miatt nem tudja
teljesíteni a gyakorlati feltételeket.
További hozzászólás nincs.
23/2014. (04.14.) Közgyűlési határozat
Az elnök szavazásra bocsátja az elnökségi beszámolót, valamint a 2013 évi
egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, melyeket a
szavazók egyhangúlag 42 igen szavazattal elfogadnak, tartózkodás,
ellenszavazat nincs.
4. A Választási Szabályzat módosításának ismertetése, megvitatása és
elfogadása
Dr. Kiss László felkéri Németh Anitát, hogy ismertesse a Választási Szabályzat
módosítását.
Az elnök közli, hogy az alapszabály módosítása miatt összhangba kell hozni
azzal a választási szabályzatot, ezért az alelnök személyét illetően szükség van a
változások átvezetésére: a közgyűlés elnököt és 7 elnökségi tagot választ, az
újonnan megválasztott elnökség fogja megválasztani saját tagjai közül az
alelnököt.
Hozzászólásra szólítja fel a jelenlévőket. Hozzászólás nem érkezik.
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24/2014. (04.14.) Közgyűlési határozat
Szavazásra szólítja fel a résztvevőket, akik a Választási Szabályzat módosítását
egyhangúlag 42 igen szavazattal elfogadják, tartózkodás, ellenszavazat nincs.
5.Egyebek, hozzászólások
Barnóczki Gábor közli a közgyűlés tagjaival. hogy kiírásra került a segédeszköz
támogatási és tanulmányi támogatási pályázat, melynek eredményeként
segédeszköz támogatáshoz 12000 Ft-ot , tanulmányi támogatáshoz 15000 Ft-ot
lehet igényelni. A pályázati adatlap beszerezhető egyesületünk irodájában,
valamint honlapunkról letölthető.
Az április 25-i klubnapra is felhívja a figyelmet, a Másik Szoba nevű zenekar
fog fellépni, melyre szeretettel várunk mindenkit.
Bukovenszkiné Borza Mária a május 10-én megrendezésre kerülő kirándulásra
hívja fel a figyelmet, mely a Búza térről indul, Bükkszentkeresztről
Fehérkőlápára kellemes séta után egy nagy pihenő, majd tovább séta
Lillafüredre.
További hozzászólás, megjegyzés nem érkezett.
Az elnök megköszöni a részvételt, jó egészséget kíván mindenkinek és
berekeszti a Közgyűlést.

Miskolc, 2014. április 14.

Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető

Mogyorósi Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Barnóczki Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Kiss László
elnök
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