JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. május 08–án (pénteken), a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z
Megyei Egyesületének rendes évi KÖZGYŰLÉSÉN.
Helye: 3525 Miskolc, Jókai utca 18. szám, az Egyesület székháza.
Barnóczki Gábor 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.
A félórás szünetben
munkatársaival.

kötetlen

beszélgetés

az

egyesület

tagjaival,

1.Elnöki köszöntő
Az elnök 10:00 órakor ismét köszönti a jelenlévőket, sorstársakat és
megállapítja, hogy a jelenlévők létszámától függetlenül az Egyesület
KÖZGYŰLÉSE határozatképes.
Az elnök megköszöni a 2014. május 19-én leköszönő Dr. Kiss Lászlónak az
addig végzett munkáját.
Az elnök kérésére egy perces néma felállással emlékezzen mindenki az előző
évben elhunyt sorstársakra.
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésen hangfelvétel készül. A
jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján készül majd el.
Az elnök felkéri nyílt szavazatszámlálónak Kovács Margitot. Egyéb
javaslatot vár a közgyűlés résztvevőitől. Más személyre javaslat nem
érkezik.
1/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése Kovács
Margitot választja meg nyílt szavazatszámlálónak.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: látható többség
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 1/10

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az április 17-ei elnökségi ülésen
az elnökség Oláhné Dávid Erikát javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek. Kéri a
javaslatokat, hozzászólásokat egyéb személy javaslatára.
Hozzászólás, javaslat nem érkezik.
2/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése Oláhné
Dávid Erikát választja meg a 2015. május 08-ai közgyűlés jegyzőkönyv
vezetőjének.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 56 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukovenszkiné Borza Máriát és Pilián
Richárdot javasolja. Más személyre javaslat nem érkezik.
3/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése
Bukovenszkiné Borza Máriát és Pilián Richárdot választja meg a 2015.
május 08-ai közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 56 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel csak a 10 órára összehívott
közgyűlés volt határozatképes, ezért napirendi pont módosítására már
nincs lehetőség.
Az egyesület 2015. május 08-ai napirendi pontjai:
1.Elnöki köszöntő
2.A Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása
és elfogadása
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3.Az elnökségi beszámoló, valamint a 2014. évi egyszerűsített éves
beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és
elfogadása
4.A Jelölőbizottság választása nyílt szavazással
5.Döntés az Egyesület csatlakozásáról a Magyarországi Akkreditált
Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez
6.Egyebek, hozzászólások
4/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése a
napirendi pontokat a következők szerint fogadta el:
1.Elnöki köszöntő
2.A Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása
és elfogadása
3.Az elnökségi beszámoló, valamint a 2014. évi egyszerűsített éves
beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és
elfogadása
4.A Jelölőbizottság választása nyílt szavazással
5.Döntés az Egyesület csatlakozásáról a Magyarországi Akkreditált
Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez
6.Egyebek, hozzászólások
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: látható többség
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 2.A Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása
és elfogadása
Az elnök felkéri Fekete Lászlónét, a Felügyelő Bizottság egyik tagját, hogy
ismertesse a beszámolót, mivel Czakóné Tóth Eszter munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
Felolvasás után az elnök megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját és
várja a hozzászólásokat.
Hozzászólás nem érkezik.

5/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése elfogadja a
Felügyelő Bizottság 2014. évi jelentését.
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Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 57 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3.Az elnökségi beszámoló, valamint a 2014. évi egyszerűsített éves
beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és
elfogadása
Az elnök megtartja éves beszámolóját, megköszöni minden munkatársnak,
elnökségi és felügyelő bizottsági tagnak, területfelelősnek az eltelt egy éves
munkáját és azon emberek aktív tevékenységét, akik tettek azért, hogy az
egyesület létszáma ne csökkenjen.
Az elnökségi beszámoló után az elnök felkéri Németh Anitát, hogy
ismertesse a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági
mellékletet.
Az elnök a felolvasás után megköszöni Németh Anita és Szűcs Zsuzsanna
munkáját, ugyanis a beszámolókat Ők készítették el.
Az elnök átadja a szót Szűcs Zsuzsannának, aki tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a felolvasott számadatok ezres nagyságrendben értendők.
6/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése az
elnökségi beszámolót, valamint a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót
és közhasznúsági mellékletet elfogadja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 57 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4.A Jelölőbizottság választása nyílt szavazással
Az elnök tájékoztatása szerint az alapszabály szerint a választó közgyűlést
követő évben Jelölő-bizottságot kell választani.
A Jelölőbizottság feladata a négy év múlva esedékes választó közgyűlés
előkészítése. Az egyesületi tagság megkérdezésével az elnök, az elnökségi
tagok ill. az országos küldöttek személyére javaslatokat tegyenek.
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A Jelölő-bizottságnak egyéb esetben is lehet feladata: pl. lemond tisztségéről
vagy visszahívásra kerül az elnök, elnökségi tag vagy országos küldött.
A Jelölőbizottság tagjaira az elnökség tett javaslatot, de jelölteket a
közgyűlésen is lehet állítani. A Jelölőbizottság választása nyílt szavazással
történik.
Az elnökség 2015. április 17-i ülésén a következő személyek Jelölő-bizottsági
tagságára tett javaslatot: Balla Anikó, Bari Ferencné, Juhász Ferencné,
Keresztesi Lajosné, Oláhné Dávid Erika és Papp Andrásné.
A Jelölőbizottság 5 tagból és 1 póttagból áll.
Az elnök felkéri az eddigi jelölteket, hogy mutatkozzanak be pár
mondatban.
Mivel Balla Anikó temetés miatt nem tud részt venni a közgyűlésen, ezért
az elnök mutatja be. Régóta egyesületi tag, kb. 6 éve látja el a
Sátoraljaújhely és környéki területfelelősi munkát. ECDL tanfolyamra
készül, súlyos látássérült.
Bari Ferencné 2000 óta tagja az egyesületnek, 2013 óta dolgozik az
egyesületnél pénztárosként és ügyfél-tájékoztatóként. Rendszeresen jár
klubdélutánokra, kirándulásokra, így sok taggal találkozik.
Juhász Ferencné kb. 25 éve tag, a kultúrcsoport tagja volt, tekézik,
kirándulásokon részt vesz, ha szükséges önkéntesként segíti az egyesület
munkáját.
Keresztesi Lajosné 30 éve tag, terület-felelősként 28 éve tevékenykedik,
tekézik, az előző két Jelölőbizottságnak is tagja volt.
Oláhné Dávid Erika 1997-től tagja az egyesületnek, születése óta látássérült.
2013 óta rehabilitációs mentor, 2014-től rehabilitációs tanácsadó és
mentorként dolgozik az egyesületnél. Előtte évekig önkéntesként
tevékenykedett.
Papp Andrásné 1999-től tagja az egyesületnek, sokat önkénteskedik, 2013ban és 2014-ben 3-3 hónapot dolgozott az egyesületnél, szeret társaságba,
rendezvényekre járni.
Az elnök felteszi a kérdést, van-e még további személyekre javaslat.
Brém Jenőné azt kifogásolja, hogy a jelöltek közt egyetlen férfi sincs, de az
elnök kérésére személyi javaslata nincs.
Dr. Stefán Sándor Veres Imrét javasolja. Brém Jenőné is egyetért a
javaslattal
Az elnök megkéri Veres Imrét, ha a javaslatot elfogadja mondjon magáról
pár szót.
Veres Imre a jelölést elfogadja.
Több jelöltre nem érkezik javaslattétel.
Az elnök kéri a jelenlévőket, hogy a jelöltlistára kerüléshez szavazzanak
előbb, amihez a jelenlévők szavazatának-57 fő- 1/3-a szükséges.
Balla Anikó 47,Bari Ferencné 49, Juhász Ferencné 54,Keresztesi Lajosné 53
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Oláhné Dávid Erika 54, Papp Andrásné 50, Veres Imre 49 szavazattal
minden jelölt felkerült a jelöltlistára.
Az elnök felkéri a közgyűlés résztvevőit, szavazzanak a Jelölőbizottság
tagjaira.
Balla Anikó 49; Bari Ferencné 49; Juhász Ferencné 53;
Keresztesi Lajosné 49; Oláhné Dávid Erika 48; Papp Andrásné 33;
Veres Imre 35 szavazatot kapott.
Az elnök megállapítja, hogy a Jelölőbizottság tagjai:
Juhász Ferencné 53 szavazattal
Balla Anikó 49 szavazattal
Bari Ferencné 49 szavazattal
Keresztesi Lajosné 49 szavazattal
Oláhné Dávid Erika 48 szavazattal
Jelölő-bizottsági póttag: Veres Imre 35 szavazattal
7/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület közgyűlése úgy
határoz, hogy a Jelölőbizottság tagjai: Balla Anikó, Bari Ferencné, Juhász
Ferencné, Keresztesi Lajosné és Oláhné Dávid Erika. Jelölő-bizottsági
póttag: Veres Imre.
5.Döntés az Egyesület csatlakozásáról a Magyarországi Akkreditált
Munkaadók Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy más szövetséghez történő
csatlakozásról a közgyűlés határoz.
Az 54/2014(VII.18.) Elnökségi határozat szerint az elnökség javaslatot tett
az Egyesület közgyűlése felé a Magyarországi Akkreditált Munkaadók
Országos Érdekvédelmi Szövetségéhez történő csatlakozáshoz.
Akkreditált foglalkoztatóként a szélesebb körű kapcsolatok, információk
miatt érdemes a Szövetséghez csatlakozni. 5000 Ft-os éves tagsági díja van,
továbbá bértámogatott munkavállalónként 100 Ft.
Az elnök elmondja, hogy ez egy Szakmai Érdekvédelmi Szövetség, amely
törvényjavaslatok
véleményezését
fogalmazza
meg
megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását illetően.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában közli, hogy mivel az egyesület akkreditált
foglalkoztató és szeretnék, ha minél több látássérült tag foglalkoztatottként
tevékenykedne. A megváltozott munkaképességű munkavállalók érdekét
országos szinten kell, hogy képviselje valaki, ezért lenne jó csatlakozni
ehhez a Szövetséghez.
Kiss Dezső hozzászólása szerint a vezetőség feladata az, hogy fel kell venni a
kapcsolatot olyan vállalkozókkal, akik látássérült személyeket tudnának
foglalkoztatni, mert támogatást kapnak hozzá.
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Az elnök válaszában közli, hogy az egyesület mindent megtesz azért, hogy
minél több látássérült embert munkába helyezzen és hozzáfűzi, hogy
nagyon sok vállalkozó inkább kifizeti a rehabilitációs hozzájárulási adót,
csak ne kelljen megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznia.
Továbbá elmondja, hogy folyamatosan kapcsolatban áll az egyesület
különböző szervezetekkel, akik megváltozott munkaképességű személyeket
közvetítenek különböző vállalkozásokhoz.
Több hozzászólás nem érkezik ehhez a napirendi ponthoz.
8/2015. (V.08.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesület 2015.07.01.-től
csatlakozzon a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos
Érdekvédelmi Szövetségéhez.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 49 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 6.Egyebek, hozzászólások
Az elnök megnyitja a 6. napirendi pontot és kéri a hozzászólásokat.
Szabó Béla hozzászólása szerint a vállalkozóknak csak addig van szükségük
a dolgozókra, amíg felveszik értük a támogatást, a közgyógyellátási
igazolványt sok embertől visszavonják, továbbá ha valaki betöltötte a 62
évet és nincs bedolgozott 15 éve, marad rokkant nyugdíjas, nem kaphat
öregségi nyugdíjat.
Az elnök tájékoztatása szerint a 2011.évi 191.tv, ami a megváltozott
munkaképességű személyek ellátását és foglalkoztatását szabályozza, a
rokkantsági nyugdíjat megszüntette, átalakult rokkantsági vagy
rehabilitációs ellátássá.
Az akkori 62 év feletti rokkantnyugdíjas automatikusan öregségi nyugdíjas
lett. Azóta az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy kezdeményezheti
az öregségi nyugdíj igénylését. Az alanyi jogon járó közgyógyellátás a
rokkantsági fokozattól függ.
A vállalkozók által foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
személyeknél országos probléma, hogy csak addig alkalmazzák, amíg
támogatást kapnak rá.
Az elnök hozzáfűzi, hogy az MVGYOSZ folyamatosan egyeztet jogszabály
véleményezésben. Egyéb hozzászólás nem érkezik.
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Az elnök tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a segédeszköz- és
tanulmányi-pályázat beadási határideje június 01. Mindenkit biztat, hogy
aki előző éven nem pályázott, és szüksége van bármilyen látássérültek
életvitelét segítő eszközre, tegye meg a megadott határidőig.
Néhány programot említ meg:
Május 11-én Miskolc város napja alkalmából megalakul a Rehabilitációs
Foglalkoztatási Tanács, a Szinva teraszon utcafórum lesz, ahol a helyi
fogyatékosság-ügyi szervezetek mutatkoznak be „Értéket teremtünk”
címmel.
Május 29-én klubnap- Flach Antal csemballóművész és a Bartók Béla
Zeneiskola tanulói fognak koncertet adni.
Június 06-án Herman Ottó emléktúra
Május 22-én az MVGYOSZ székházában- Vaktívnap, látássérültek
különböző sportolási lehetőséget próbálhatnak ki.
Június végén klubnap keretében bográcsozás.
Július 18-án autóbuszos kirándulás az egri termálfürdőbe.
A programok felsorolása után Kádár Erika kérdése az lenne, hogy az avasi
postán lehetne-e hangos tájékoztatást kérni, mert ha nincs a közelében a
biztonsági őr, nem látja a számokat.
Az elnök ígéretet tett arra, hogy felveszi a kapcsolatot az adott postával, de
közli, hogy mindenki vállalja fel látássérülését és merjen segítséget kérni.
Az elnök tájékoztatása szerint májusban fog indulni egy program
szemléletformáló napok keretében, az ügyintézés könnyebbé tételével
látássérült személyekkel kapcsolatosan, mely a Norvég Civil Alap nyertes
pályázata keretében valósulhat meg.
Kádár Erika kifogásolja még, hogy a buszoknál a hangos utas tájékoztatás
nem működik és a kijelzőn a sárga betűk nem láthatóak.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólása szerint a fejlesztéseknél nem kérik ki az
érdekvédelmi szervezetek véleményét, de nagy ügyfélforgalmú helyen a
hangos tájékoztatás is zavaró. Szerinte meg lehetne úgy oldani a problémát,
hogy a gyengénlátóknak közel raknának egy táblát, ill. adott esetben
gombnyomásra hangos tájékoztatást adna. Saját tapasztalata alapján az
OTP-ben nagyon kézségesen segítettek neki.
Az MVK Zrt.-nél szerinte a villamos kijelzője elég jól látható, kontrasztos a
kijelző, ami azonban zavaró, a végállomásokon a több kiírás egy látássérült
számára összefolyik. Az észrevételt jelezni fogják az illetékesek felé.
Bukovenszkiné Borza Mária hozzászólásában közli, hogy több olyan hely
van, ahol csak akkor működik a hangos utas-tájékoztatás, ha az ügyfél nem
jelenik meg a hívó ügyintézőnél és ez kevésbé zavarja a többi embert és az
ügyfélszolgálati munkatársakat. Amit nagyon nagy gondnak tart, hogy
beruházásnál még a rehabilitációs mérnököknek sem kérik ki a
véleményüket, a fejlesztéseknél nem veszik figyelembe, hogy látássérültek
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tudják-e majd használni az adott helyet. A postához az a hozzáfűzni valója,
hogy az MVGYOSZ-nek van a postával akadálymentesítési állásfoglalása.
Kiss Dezső újabb hozzászólásában rosszallását fejezi ki, hogy a valamikor
jól működő énekkarba, kultúrcsoportba nem jönnek újabb tagok. Akinek
kell a vakjáradék, az tegyen valamit a közösségért is, a munkatársak és a
vezetőség tegyen azért, hogy jól működjön minden, több pályázatot kell
benyújtani, mert valamikor kevesebb munkavállalóval is volt pénz,
sütemény.
Az elnök felteszi a kérdést, hogy mit értünk azon, hogy jól működjön?
Az elnökség az előző elnökségi ülésén úgy döntött, hogy még külsős tagok
bővítésével is maradjon meg és működjön a kultúrcsoport. Kényszeríteni
senkit nem lehet a részvételre. Az egyesület minden kiírásra kerülő
pályázati lehetőséggel él, ami az adott célcsoport számára lehetséges.
Az elnök közli, hogy Ő igenis büszke arra, hogy akkreditált munkáltatóként
ennyi megváltozott munkaképességű személyt tud foglalkoztatni az
egyesület, akiknek bértámogatását az NRSZH finanszírozza, nem az
egyesület költségének terhére megy. Hozzáteszi még, hogy sokkal
szerteágazóbb az egyesület tevékenysége, 2-3 munkavállalóval nem lehetne
érdekérvényesítő tevékenységet végezni, pályázatokat írni, programokat
szervezni. Régebben az MVGYOSZ központilag osztotta le a pénzeket, ma
is kapnak az egyesületek valamennyi összeget, de most már külön kell
pályázni minden költségre.
Szűcs Zsuzsanna hozzászólásában közli, hogy régebben központilag történt
a bérszámfejtés, a könyvelés az MVGYOSZ-nél, mióta önálló jogi
személyeknek kellett, hogy legyenek az egyesületek, saját magát kell
fenntartani pályázatokból és a tagdíjból. Ezt a munkát az irodavezető
egyedül nem tudná ellátni.
Bukovenszkiné Borza Mária közli, hogy pályázatokat csak arra lehet
beadni, amire kiírják.
Zsáry Attila azt sérelmezi, hogy a Baráthegyi kutyaiskolából kapott
csekket, hogy segítse őket, furcsa dolognak tartja, hogy vakoktól kérnek
vakoknak segítséget.
Szűcs Zsuzsanna válaszában kifejti, hogy ezt adomány-szervezésnek hívják,
van egy országos címlista és ezekre küldik ki a csekkeket és valamilyen kis
ajándékot. Az egyesületnek nincs ehhez köze, mindenkinek saját joga, hogy
kit támogat.
Brém Jenőné szeretne hozzászólni, aki megköszöni az egyesület
vezetőségének és munkatársainak munkáját, mert szerinte mindenki
mindent megtesz azért, hogy az egyesület minél hatékonyabban
működhessen.
Mogyorósi Istvánné felszólalásában azt sérelmezi, hogy az egyesület által
szervezett programokon nagyon kevesen képviselik magukat, holott eddig
az volt a gond, hogy nagyon kevés volt. Felkér minden jelenlévőt, hogy
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igenis használják ki az egyesület által nyújtott lehetőségeket és jöjjenek el a
rendezvényekre.
Mivel több hozzászólás nem érkezik, az elnök megköszöni a részvételt, az
aktív közreműködést, a jövőben is sikeres együttműködést, jó egészséget és
jó utat kíván mindenkinek és berekeszti a Közgyűlést.
Mellékletként csatolva:
1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. 2014. évi elnökségi beszámoló
4. 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló
5. 2014. évi közhasznúsági melléklet és kiegészítő melléklet
Miskolc, 2015. május 08.

………...…………….
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető
…………………..………....
Bukovenszkiné Borza Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

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

…..………………….
Barnóczki Gábor
elnök
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