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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2014. május 19–én (hétfőn), a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z 
Megyei Egyesületének Választó KÖZGYŰLÉSÉN. 
 
Helye: 3525 Miskolc, Jókai utca 18. szám, az Egyesület székháza. 
   
Dr. Kiss László az Egyesület leköszönő 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. 
 
A félórás szünetben kötetlen beszélgetés az egyesület tagjaival, 
munkatársaival. 
 
Dr. Kiss László 10:00 órakor ismét köszönti a jelenlévőket, sorstársakat, 
Szakály Melindát az MVGYOSZ elnökét, és megállapítja, hogy a jelenlévők 
létszámától függetlenül az Egyesület KÖZGYŰLÉSE határozatképes. 
Dr. Kiss László felkéri a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot levezető 
elnök személyére.  
Barnóczki Gábor Dr. Kiss Lászlót javasolja levezető elnöknek.  
 
25/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Dr. Kiss László felkéri a jelenlévőket,hogy szavazzanak, elfogadják-e  
levezető elnöknek javasolt Dr. Kiss Lászlót. 
A jelenlévők egyhangúlag, 77 igen szavazattal elfogadják a Barnóczki 
Gábor által javasolt levezető elnök személyét. 
 
Dr. Kiss László nyílt szavazatszámlónak felkéri Kovács Margit segítőt. 
 
26/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat  
Dr. Kiss László megkérdezi a jelenlévőket van-e más javaslat, 
ellenvetés,továbbá felkéri a közgyűlés résztvevőit, hogy szavazzanak, 
elfogadják-e szavazatszámlálónak Kovács Margitot. Kovács Margit közli, 
hogy 77 regisztrált tag van.  A jelenlévők egyhangúlag, 77 igen szavazattal 
elfogadják a Dr. Kiss László által javasolt Kovács Margitot 
szavazatszámlálónak. 
 
27/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat  
A következő szavazás a jegyzőkönyvvezetőre és hitelesítőkre vonatkozik. A 
levezető elnök javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Oláhné Dávid Erikát, 
hitelesítőknek Bari Ferencnét és Papp Andrásnét.  A levezető elnök felteszi 
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a kérdést,hogy van-e valakinek ellenvetése, ill. más személyekre javaslat. A 
közgyűlés részéről más javaslat, ill. ellenvetés nem érkezik. A Közgyűlés 
egyhangúlag 77 igen szavazattal elfogadja a javasolt személyeket 
jegyzőkönyvvezetőnek ill. hitelesítőknek. Tartózkodás és ellenszavazat 
nincs.  
 
A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésen hangfelvétel 
készül. A jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján készül majd el. 
 
28/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
A Közgyűlés egyhangúlag 77 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja a tervezett napirendi pontokat. 
Ezek a következők: 
1. Elnöki megnyitó 
2. A választási jelöltlista felállítása 
3. Az Elnök választása titkos szavazással 
4. Az Elnökségi tagok választása titkos szavazással 
5. A Felügyelő Bizottság választása titkos szavazással 
6. A Küldöttek választása nyílt szavazással 
7. Egyebek, hozzászólások 
8. A titkos szavazások eredményeinek ismertetése 
 
 
1.Elnöki megnyitó 
Dr. Kiss László, mint leköszönő elnök a saját maga és az elnökség nevében 
is szól. Mivel mandátumuk lejárt, megköszönik a támogatottságukat és 
mindenkinek köszönik segítségüket.  
Saját maga nevében közli, hogy a lemondása végleges, köszöni a tagság 
körében eltöltött 32 év mindennemű támogatottságát, segítségét.  
 
A levezető elnök közli a  jelenlévőkkel, hogy a titkos szavazáshoz 
szavazatszámláló bizottságot kell jelölni, melyben független 
szavazatszámlálónak felkéri Kinigopulos  Sztratisnét, aki a szavazóurnák 
állapotát fogja ellenőrizni, lezárni, lepecsételni, majd a szavazás végén 
felnyitni.  
 
29/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
A levezető elnök felkéri a jelenlévőket, szavazzanak elfogadják-e a jelöltet 
független titkos szavazatszámlálónak. 
A Közgyűlés egyhangúlag 77 igen szavazattal elfogadja Kinigopulos 
Sztratisnét független szavazatszámlálónak, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 
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A szavazatszámláló bizottság elnökének Weisz Ildikót javasolja a levezető 
elnök. 
  
30/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
A Közgyűlés 77 igen szavazattal elfogadja Weisz Ildikót a titkos 
szavazatszámláló bizottság elnökének, tartózkodás,ellenszavazat nincs. 
 
Ezután a levezető elnök Gáspár Erzsébetet javasolja a szavazatszámláló 
bizottság egyik tagjának. 
A levezető elnök Csengeri Istvánt javasolja a szavazatszámláló bizottság 
másik tagjának, mivel Ő a pontírást is ismeri. 
 
31/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
A Közgyűlés 77 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadja Gáspár Erzsébetet és Csengeri Istvánt a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak. 
 
2.A választási jelöltlista felállítása 
A levezető elnök közli, hogy a jelölőbizottság Barnóczki Gábort javasolja az 
elnöki tisztségre. 
Elnökségi tagok a jelölt listán: Batfalszki Jánosné, Bukovenszkiné Borza 
Mária, Dr. Dalminé Gulyás Ildikó, Kerekesné Sarkadi Anna, Pilián 
Richárd, Dr. Stefán Sándor, Szombatiné Kiss Éva és Szűcs Zsuzsanna 
Felügyelő bizottsági jelöltek: Czakóné Tóth Eszter, Fekete Lászlóné és 
Makranczi Andrásné. 
Országos küldött jelöltek névsora: Barnóczki Gábor, Bukovenszkiné Borza 
Mária, Oláhné Dávid Erika, Dr. Stefán Sándor és Szűcs Zsuzsanna 
Dr. Kiss László felkéri Barnóczki Gábort, mutatkozzon be, mondja el 
terveit, szándékait leendő elnöki tisztségére vonatkozóan. 
Barnóczki Gábor közli, hogy 35 éves Kazincbarcikai lakos, 1992-től tagja az 
Egyesületnek ill. előtte annak jogelődjének. 
2008-tól dolgozik az Egyesületnél kulturális szervezőként, 2009-től az 
elnökség tagja és az MVGYOSZ küldötte. 
2010-től az MVGYOSZ elnökségi tagja. 
Három program pillércsoport köré szervezné, amiben gondolkodik a jövőt 
illetően: 
 hagyomány és stabilitás 
 megújulás, reform és forrásteremtés 
 ügyfélközpontú egyesület  

Szeretne továbbra is együttműködni a fogyatékosságügyi 
társszervezetekkel, az  önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, 
hatóságokkal, az MVGYOSZ-el, rehabilitációs központokkal. 
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Hat fogalmat említ meg: hagyomány, stabilitás, megújulás, reform, 
együttműködés és ügyfélközpontúság. Ehhez kéri a támogatást és a 
bizalmat. 
Kovács Margit közli, hogy 78 regisztrált tag van jelenleg. 
 
32/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Barnóczki Gábor elnöki jelölő 
listára való kerülését. 
A Közgyűlés 78 igen szavazattal elfogadta Barnóczki Gábor elnöki jelölő 
listára való kerülését. 
 
A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy javasolnak-e valakit 
elnöknek. Más személyre jelölés nem érkezett. 
Dr. Kiss László felkéri Kinigopulos Sztratisnét, ellenőrizze, hogy üres az 
urna. Megállapításra kerül, hogy az urna üres. Miután ez megtörtént, az 
urna lezárásra került. 
Ezután felkéri a szavazókat, aki igennel szavaz Barnóczki Gábor személyét 
illetően, a kártyát tegye a kis borítékba, ezután dobja az urnába. A 
szavazatszámláló bizottság elvonul megszámolni a szavazatokat. 
Közben a levezető elnök felkéri az elnökségi tag jelölteket, hogy ABC 
sorrendben mutatkozzanak be.  
 
Az első jelölt Batfalszki Jánosné, ózdi területi képviselő, köszöni a bizalmat, 
aki rá szavaz. 
 
Bukovenszkiné Borza Mária következik, 15 éve az egyesület tagja, 2007 
őszétől dolgozik az egyesületnél, számítógépes ismeretek alapszintű oktatása 
a feladata képernyőolvasó ill. nagyító szoftverek segítségével. 
2009-től volt tagja a leköszönő elnökségnek. Köszöni mindenki támogatását. 
 
Dr. Dalminé Gulyás Ildikó következik, aki közli, hogy eredeti hivatásában 
matematika-fizika szakos tanár volt, 3 éve lett látássérült, mostanra már 
úgy érzi, hogy megtalálta a helyét a látássérültek között, már nem érzi 
olyan korlátnak, mint előtte. Köszöni mindenki támogatását. 
 
Pilián Richárd közli, hogy 30 éve tag és képességei szerint amit tudott meg 
tett az egyesületért és a sorstársakért. Előre köszöni mindenki támogatását. 
 
Kerekesné Sarkadi Anna 27 éve tag, sokat önkénteskedett és fog a 
továbbiakban is. Az elmúlt öt évben a felügyelő bizottság elnöke volt, 
munkáját nagyban segítette az irodavezető és a könyvelő munkája.  
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Amennyiben bizalmat kap az elnökségi tagságba történő beválasztásra, 
munkáját a tőle telhető módon fogja elvégezni, amennyiben nem továbbra 
is önkéntesként részt fog venni az egyesület munkájában. 
 
Dr. Stefán Sándor közli, hogy 3 éves kora óta látássérült, először az 
MVGYOSZ, majd az egyesületünk tagja. 
Jelenleg két helyen dolgozik, Perkupán és az MVGYOSZ-nél jogász. 
Az előző ciklusban elnökségi tag és országos küldött is volt. 
Megválasztása esetén tapasztalatával, tudásával szeretné segíteni az 
egyesületet. 
 
Szombatiné Kiss Éva bemutatkozása következik. 30 éve, először szövetségi, 
majd egyesületi tag. Először gyógymasszőri képesítést szerzett, majd a 
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai főiskolán tiflopedagógusként 
diplomázott. 
Kazincbarcikán kisegítő iskolában dolgozott, valamint az Országos 
Látásvizsgáló Bizottságnak utazó tanára volt. Gyógymasszőrként is 
dolgozott az idősek, szépkorúak mozgási rehabilitációjával. 
Úgy gondolja, hogy bekapcsolódva az egyesület munkájába 
gyógypedagógusi végzettségét kihasználva lehetőség lenne nyitni a családok 
felé a korai fejlesztés kapcsán is. Jelenleg is gyógymasszőrként dolgozik. 
Köszöni a bizalmat, lehetőséget a bemutatkozásra. 
 
Szűcs Zsuzsanna az elmúlt ciklusban elnökségi tag volt, az egyesület 
könyvelését végzi el, az MVGYOSZ felügyelő bizottságának tagja. Tervei 
közt szerepel az egyesület gazdasági stabilitásának növelése, a 
társszervezetekkel és a várossal kapcsolatépítés, nagyobb pályázati 
lehetőségek feltárása. Köszöni a bizalmat. 
A levezető elnök közli, hogy a szavazatszámláló bizottság visszaérkezett, 
kéri az elnökre vonatkozó eredményhirdetést. 
Weisz Ildikó közli, hogy 78 szavazat érkezett, 77 érvényes szavazattal. 
 
33/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök ismerteti a Közgyűlés határozatát, mely szerint 77 igen 
szavazattal Barnóczki Gábort választja meg az egyesület elnökének. 
 
A levezető elnök felkéri Kovács Margitot, hogy végezzen egy 
létszámellenőrzést. 
Kovács Margit 78 főt számol. 
 
Dr. Kiss László felkéri a közgyűlés résztvevőit,hogy listára kerülés végett 
szavazzanak nyílt szavazással az előzőekben bemutatkozott elnökségi tag 
jelöltekre. 
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34/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Batfalszki Jánosné elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 35 igen szavazattal elfogadta Batfalszki Jánosné elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
35/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Bukovenszkiné Borza Mária 
elnökségi tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 58 igen szavazattal elfogadta Bukovenszkiné Borza Mária 
elnökségi tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
36/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Dr. Dalminé Gulyás Ildikó 
elnökségi tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 52 igen szavazattal elfogadta Dr. Dalminé Gulyás Ildikó 
elnökségi tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
37/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Kerekesné Sarkadi Anna elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 57 igen szavazattal elfogadta Kerekesné Sarkadi Anna 
elnökségi tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
38/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Pilián Richárd elnökségi tagságra 
vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 53 igen szavazattal elfogadta Pilián Richárd elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
39/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Dr. Stefán Sándor elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 64 igen szavazattal elfogadta Dr. Stefán Sándor elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
40/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Szombatiné Kiss Éva elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 62 igen szavazattal elfogadta Szombatiné Kiss Éva elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
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40/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Szűcs Zsuzsanna elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 67 igen szavazattal elfogadta Szűcs Zsuzsanna elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
A levezető elnök felkéri a közgyűlés tagjait, hogy a jelenlévő tagok közül 
jelöljenek még számukra alkalmas személyeket. 
Körmöndi Sándorné Balla Anikót javasolja. 
Dr. Kiss László megkérdezi Balla Anikót, hogy a jelölést vállalja-e, 
amennyiben igen, pár mondatban mutatkozzon be. 
Balla Anikó a jelölést elvállalja, majd közli, hogy 1998-tól tagja az 
egyesületnek, 2008-tól területi képviselő Sátoraljaújhely és Sárospatak 
térségében. 
 
41/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Balla Anikó elnökségi tagságra 
vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 36 igen szavazattal elfogadta Balla Anikó elnökségi tagságra 
vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
További jelöléseket vár a levezető elnök. 
Farkas József Urbán Mihályt javasolja elnökségi tagságba kerüléshez. 
Urbán Mihály a jelölést elfogadja, dolgozott területfelelősként, a 
kultúrcsoport aktív tagja. 
 
42/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Urbán Mihály elnökségi tagságra 
vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 23 szavazattal nem fogadta el Urbán Mihály elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Rimár Lászlóné Szalina Istvánnét javasolja. 
Szalina Istvánné elfogadja a jelölést, elmondja, hogy gyermekkora óta 
látássérült, sokat segített az apukájának is az egyesületnél, várja a 
szavazatokat. 
 
43/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Szalina Istvánné elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 30 igen szavazattal elfogadta Szalina Istvánné elnökségi 
tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
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Kiss Dezső Csengeri Istvánt javasolja, aki nem fogadja el a jelölést. 
 
Zsáry Attila Orosz Bélánét javasolja. A levezető elnök felkéri Orosz 
Bélánét, hogy amennyiben vállalja a jelölést mutatkozzon be. 
Orosz Béláné 1985-től tagja az egyesületnek, 2008-tól területfelelős volt, 
2000-től tekézik, a kultúrcsoport tagja, kéri a bizalmat és a támogatást. 
 
44/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Orosz Béláné elnökségi tagságra 
vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 36 igen szavazattal elfogadta Orosz Béláné elnökségi tagságra 
vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Mivel több javaslat nem érkezett, a levezető elnök segítséget kér, hogy mely 
személyek kerültek fel végérvényesen az elnökségi jelöltlistára. 
Weisz Ildikó felsorolja a jelölteket, melyek a következő személyek: Balla 
Anikó, Batfalszki Jánosné, Bukovenszkiné Borza Mária, Dr. Dalminé 
Gulyás Ildikó, Kerekesné Sarkadi Anna, Orosz Béláné, Pilián Richárd, Dr. 
Stefán Sándor, Szalina Istvánné, Szombatiné Kiss Éva és Szűcs Zsuzsanna. 
A levezető elnök felkéri azokat a személyeket, akik a szavazókártyákat 
elkészítik, vonuljanak el és az újabb jelöltek kártyáit készítsék elő a 
szavazáshoz. 
Miután ez megtörtént, Dr. Kiss László felkéri a közgyűlés tagjait, 
szavazzanak az elnökségi tagokra. Elmondja, hogy max. 8 főre lehet 
szavazni, ugyanis az elnökség 6 tagból és 2 póttagból fog állni. 
Kinigopulosz Sztratisné ellenőrzi az urna állapotát, mely ezután lezárásra 
kerül. 
Miután a szavazás megtörtént, a levezető elnök felkéri a szavazóbizottságot, 
hogy maradjanak még a teremben, ugyanis a felügyelő bizottsági jelöltek 
bemutatkozása és szavazása fog következni, majd ezzel együtt vonuljanak el 
megszámlálni a szavazatokat. 
A levezető elnök közli, hogy az elnökség 3 személyt javasolt felügyelő 
bizottsági tagnak, akik a következők: Czakóné Tóth Eszter, Fekete 
Lászlóné és Makranczi Andrásné.  
Először Czakóné Tóth Eszter bemutatkozását kéri. 2009-től felügyelő 
bizottsági tag, elmondja, hogy 1,5-2 éves kimaradás volt közben. Köszöni 
mindenki bizalmát. 
A listára kerüléshez kéri a levezető elnök a szavazást, előtte azonban felkéri 
Kovács Margitot, végezzen létszámellenőrzést. Kovács Margit 74 jelenlévő 
főt számol meg, aminek 1/3-os többsége 25 fő, amivel jelölt listára lehet 
kerülni. 
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45/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Czakóné Tóth Eszter Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 53 igen szavazattal elfogadta Czakóné Tóth Eszter Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Ezután Fekete Lászlónét kéri fel a levezető elnök, hogy mutatkozzon be. 
Fekete Lászlóné elmondja, hogy 8 éve egyesületi tag, 25 évig dolgozott 
titkárnőként. Bükkábrányban, lakóhelyén alapított egy egyesületet, 
amelynek az alelnöke, a mezőkövesdi járásbíróságon ülnökként 
tevékenykedik, szívesen részt vesz a rendezvényeken. Köszöni a bizalmat, 
aki rá szavaz. 
 
46/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Fekete Lászlóné Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 62 igen szavazattal elfogadta Fekete Lászlóné Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Makranczi Andrásnét kéri fel a levezető elnök a bemutatkozására. 15 éve 
egyesületi tag, 2010-től Encs és vonzáskörzetének területfelelőse, 2012-től 
felügyelő bizottsági póttag, amennyiben bizalmat kap, továbbra is vállalná 
a felügyelő bizottsági tagságot.  
 
47/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Makranczi Andrásné Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés 68 igen szavazattal elfogadta Makranczi Andrásné Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
A levezető elnök további javaslatokat kér a felügyelő bizottsági tagság 
vonatkozásában, ugyanis a felügyelő bizottság 3 tagból és 1 póttagból fog 
állni. 
Szűcs Zsuzsanna Szepsi Gyulánét javasolja. 
A levezető elnök felkéri Szepsi Gyulánét mutatkozzon be. 1995-től tagja az 
egyesületnek, előtte a vadnai postahivatal vezetője volt, szereti az 
embereket, a karitatív tevékenységet, amennyiben bárkinek aktív segítője 
lehet szívesen teszi, vállalja. 
 
48/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Szepsi GyulánéFelügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
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A Közgyűlés 58 igen szavazattal elfogadta Szepsi Gyuláné Felügyelő 
Bizottsági tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
A levezető elnök további javaslatokat kér.  
Kiss Dezső Fegyverneki Zoltánt javasolja, hogy egy férfi is legyen a 
felügyelő bizottságban. Fegyverneki Zoltán nem vállalja a jelölést. 
Kádár Erika Mogyorósi Istvánnét javasolja. Mogyorósi Istvánné a koránál 
fogva nem vállalja a jelölést. 
Rimár Lászlóné Kádár Erikát javasolja, aki nem vállalja a jelölést. 
 
Ezután a levezető elnök a Felügyelő Bizottság tagjaira kéri fel a szavazást.  
Közli, hogy 4 név van a nagy borítékban, a kis borítékba mindenki annyi 
kártyát tehet bele, ahány jelöltre szeretne szavazni. 
Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában közli, hogy Czakóné Tóth Eszternek 
mérlegképes könyvelői végzettsége is van és azért szünetelt a felügyelő 
bizottsági megbizatása, mert az APEH-nál dolgozott, ami összeférhetetlen 
volt a felügyelő bizottsági megbizatásával. 
Kinigopulosz Sztratisné ellenőrzi, hogy az urna üres , ami ezután lezárásra 
kerül. 
A titkos szavazás megtörtént, ezután a választási bizottság elvonult 
számlálni. 
A levezető elnök az országos küldöttekre vonatkozóan szólítja fel a 
jelölteket pár szóban mondják el terveiket. 
Országos küldött jelöltek: Barnóczki Gábor, Bukovenszkiné Borza Mária, 
Oláhné Dávid Erika, Dr. Stefán Sándor, Szűcs Zsuzsanna 
Barnóczki Gábor 2009-től országos küldöttje az egyesületünknek, 2010-től 
az MVGYOSZ-nél elnökségi tag, minden elnökségi ülésen jelen volt egy 
kivételével, foglalkoztatás, munkába helyezés, rehabilitáció, döntéshozatal a 
feladatköre. Ahhoz, hogy az elkövetkező egy évben (ugyanis egy év múlva 
lesz tisztújító közgyűlés az MVGYOSZ-nél) országos küldött maradjon 
szüksége van a támogatásra, így továbbra is a B.-A.-Z. megyei látássérültek 
érdekeit tudná képviselni. 
 
49/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Barnóczki Gábor Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Barnóczki Gábor Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Bukovenszkiné Borza Mária elmondja, hogy 2009-től országos küldött, 
megpróbálja képviselni az egyesület érdekeit, de ezt a feladatot csak akkor 
tudja ellátni, ha bizalmat és kellő mennyiségű szavazatot kap. 
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50/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Bukovenszkiné Borza Mária 
Országos Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Bukovenszkiné Borza Mária 
Országos Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Oláhné Dávid Erika 1998-tól tagja az egyesületünknek, önkéntesként 
tevékenyen részt vett az egyesület munkájában. Gyógypedagógiai 
asszisztensi végzettséget is szerzett, így 2013 januárjától rehabilitációs 
mentor, 2014 januárjától rehabilitációs mentor és tanácsadó az 
egyesületnél. Megválasztása esetén szeretne tevékenyen részt venni az 
MVGYOSZ munkájában, segítené a megváltozott munkaképességű 
személyek munkába helyezését. 
 
51/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Oláhné Dávid Erika Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Oláhné Dávid Erika Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Dr. Stefán Sándor az elmúlt ciklusban országos küldött volt, úgy érzi több 
hasznos dolgot tett az egyesület érdekében, több egyesülettel nagyon jó 
kapcsolatai vannak. Küldöttségét továbbra is szívesen vállalná, ha kellő 
mennyiségű szavazatot kapna. 
 
52/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Dr. Stefán Sándor Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Dr. Stefán Sándor Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
 
Szűcs Zsuzsanna az elmúlt öt évben tagja volt az országos küldötteknek, 
minden alkalommal jelen volt az országos küldöttgyűlésen, tavaly az 
MVGYOSZ felügyelő bizottság rendes tagjává választották. 
Úgy érzi, nagyon fontos dolog az, hogy az egyesületi tagok érdekeit 
képviselni kell az országos szövetségben, ehhez kér további támogatást. 
 
53/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Szűcs Zsuzsanna Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Szűcs Zsuzsanna Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölő listára kerülését. 
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A levezető elnök felkéri a közgyűlés tagjait tegyenek javaslatot még további 
egyénekre országos küldött személyére. 
További javaslat nem érkezik, ezért a szavazást lezárja. 
A szavazás lezárta után tenne javaslatot Rimár Lászlóné Szalina Istvánné 
személyére, de a levezető elnök ezt már nem fogadja el. 
Ezután következik a nyílvános szavazás az országos küldöttek személyére. 
 
54/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Barnóczki Gábor  Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölését. 
A Közgyűlés 73 igen szavazattal jelölte Barnóczki Gábort Országos Küldött 
tagságra. 
 
55/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Bukovenszkiné Borza Mária  
Országos Küldött tagságra vonatkozó jelölését. 
A Közgyűlés 67 igen szavazattal jelölte Bukovenszkiné Borza Máriát 
Országos Küldött tagságra. 
 
56/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Oláhné Dávid Erika Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölését. 
A Közgyűlés 64 igen szavazattal jelölte Oláhné Dávid Erikát Országos 
Küldött tagságra. 
 
57/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Dr. Stefán Sándor Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölését. 
A Közgyűlés 69 igen szavazattal jelölte Dr. Stefán Sándort Országos 
Küldött tagságra. 
 
58/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja Szűcs Zsuzsanna Országos 
Küldött tagságra vonatkozó jelölését. 
A Közgyűlés 70 igen szavazattal jelölte Szűcs Zsuzsannát Országos Küldött 
tagságra. 
 
59/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Levezető elnök ismerteti a Közgyűlés határozatát, mely szerint a következő 
személyek lettek az Országos Küldöttek: 

1. Barnóczki Gábor 73 szavazat 
2. Szűcs Zsuzsanna  70 szavazat 
3. Dr. Stefán Sándor 69 szavazat 
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4. Bukovenszkiné Borza Mária 67 szavazat 
5. Oláhné Dávid Erika               64 szavazat 

 
A levezető elnök szünetet rendel el, amíg a szavazatszámláló bizottság 
elvégzi munkáját az elnökségi, valamint a felügyelő bizottsági tagok 
vonatkozásában, addig felkéri a jelenlévőket, hogy a kapott 
szendvicsjeggyel vegye át mindenki szendvicsét és fogyassza el. 
 
A levezető elnök a szünet befejezését kéri, közli, hogy a szavazatszámláló 
bizottság elkészült a munkájával. 
Dr. Kiss László felkéri Weisz Ildikót, ismertesse a választás eredményeit. 
 
Weisz Ildikó ismerteti, hogy az elnökségi tagokra összesen 74 szavazat 
érkezett, mind a 74 érvényes volt. 
Felsorolja a szavazati eredményeket: 
Batfalszki Jánosné 37 szavazat  
Bukovenszkiné Borza Mária 59 szavazat 
Dr. Dalminé Gulyás Ildikó 52 szavazat 
Kerekesné Sarkadi Anna 57 szavazat 
Pilián Richárd 54 szavazat 
Dr. Stefán Sándor 57 szavazat 
Szombatiné Kiss Éva 54 szavazat 
Szűcs Zsuzsanna 68 szavazat 
Balla Anikó 25 szavazat 
Szalina Istvánné 15 szavazat 
Orosz Béláné 19 szavazat 
 
60/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Weisz Ildikó ismerteti a Közgyűlés határozatát, mely szerint  az elnökségbe 
a következő 6 tag jutott be szavazati sorrend alapján: 

1. Szűcs Zsuzsanna   
2. Bukovenszkiné Borza Mária  
3. Kerekesné Sarkadi Anna 
4. Dr. Stefán Sándor 
5. Szombatiné Kiss Éva 
6. Pilián Richárd 

A két póttag: Dr. Dalminé Gulyás Ildikó és Batfalszki Jánosné 
 
A felügyelő bizottságra 73 szavazat érkezett, ebből 70 érvényes szavazat, 3 
érvénytelen. Felsorolja a szavazati eredményeket: 
Czakóné Tóth Eszter 58 szavazat 
Fekete Lászlóné 48 szavazat 
Makranczi Andrásné 68 szavazat 
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Szepsi Gyuláné 32 szavazat 
 
61/2014. (05.19.) Közgyűlési határozat 
Weisz Ildikó ismerteti a Közgyűlés határozatát, mely szerint a 3 fős 
felügyelő bizottságban a sorrend: 

1. Makranczi Andrásné 
2. Czakóné Tóth Eszter 
3. Fekete Lászlóné 
Póttag: Szepsi Gyuláné 
 

A levezető elnök megköszöni a szavazatszámláló bizottság jelentését és 
munkáját. 
Az újonnan megválasztott tagoknak eredményes munkát kíván az 
elkövetkezendő öt évre. 
 
7. Egyebek, hozzászólások  
Mivel a 7. napirendi ponthoz senki nem kíván hozzászólni, az elnök 
megköszöni a részvételt, az aktív közreműködést, jó egészséget kíván 
mindenkinek és berekeszti a Közgyűlést. 
 
Mellékletként csatolva: 

1. Választási szabályzat  
2. Meghívó 
3. Melléklet ( a Jelölőbizottság jelöltjeinek névsora) 
4. Jelenléti ív 

 
Miskolc, 2014. május 19.     
 
                                              
                                              ………...……………. 

Oláhné Dávid Erika 
jegyzőkönyvvezető 

 
…………………..………....                                    ………………………..                                                                     
     Bari Ferencné                                                             Papp Andrásné 
 jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

…..…………………. 
Dr. Kiss László,  
levezető elnök 


