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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:2016.február 15-én (hétfőn), a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z 
Megyei Egyesületének rendkívüli 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 kötetlen beszélgetés az egyesület tagjaival, 
munkatársaival. 
 
Az elnök 10:00 órakor ismét köszönti a jelenlévőket, sorstársakat és 
megállapítja, hogy a jelenlévők létszámától függetlenül az Egyesület 
KÖZGYŰLÉSE határozatképes. 
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. 
 
1/2016. (II.15.) Közgyűlési határozat 
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése Kovács 
Margitot választja meg nyílt szavazatszámlálónak. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta: látható többség 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Kovács Margit tájékoztatása szerint 48 regisztrált fő van jelen a 
Közgyűlésen. 
Az elnök Oláhné Dávid Erikát javasolja jegyzőkönyv-vezetőnek. Kéri a 
javaslatokat, hozzászólásokat egyéb személy javaslatára. 
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Hozzászólás, javaslat nem érkezik. 
 
2/2016. (II.15) Közgyűlési határozat 
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése Oláhné 
Dávid Erikát választja meg a 2016. február 15-i közgyűlés jegyzőkönyv 
vezetőjének. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta:  48 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukovenszkiné Borza Máriát és Juhász 
Ferencnét javasolja. Más személyre javaslat nem érkezik. 
 
3/2016. (II.15.) Közgyűlési határozat 
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése 
Bukovenszkiné Borza Máriát és Juhász Ferencnét választja meg a 2016. 
február 15-i közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta:  48 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
A nyílt szavazatszámláló jelzése alapján 50 főre emelkedett a közgyűlésen 
résztvevő regisztrált tagok száma. 
Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel csak a 10 órára összehívott 
közgyűlés volt határozatképes, ezért napirendi pont módosítására már 
nincs lehetőség. 
Az egyesület 2016. február 15-i napirendi pontja: 
1.Az Egyesület 2015.12.11-i közgyűlése által elfogadott Alapszabályának 
módosítása a Miskolci Törvényszék hiánypótlási felhívása okán. 
 
 
1. Az Egyesület 2015.12.11-i közgyűlése által elfogadott Alapszabályának 
módosítása a Miskolci Törvényszék hiánypótlási felhívása okán. 
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Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ismételt közgyűlésre azért 
került sor, mert a miskolci Törvényszék hiánypótlásra szólította fel az 
egyesületet. Ennek megfelelően az elnökség megtárgyalta és a közgyűlés elé 
terjeszti módosításra az Alapszabályt. Az elnök felkéri Németh Anitát, hogy 
olvassa fel azokat a Törvényszéki kérelmeket, amelyeket módosítani kell. 
Mielőtt átadja a szót, megköszöni mindenki- Németh Anita irodavezető, 
Szűcs Zsuzsanna alelnök, Dr. Arnóth Csaba, Dr. Stefán Sándor és minden 
elnökségi tag- közreműködését, akik érdemben és tevőlegesen hozzájárultak 
a módosításhoz. 
Németh Anita felolvassa a Törvényszék által kért módosítási kérelmeket és 
a módosításra előterjesztett Alapszabály pontjait, paragrafusait. 
Az elnök kéri a hozzászólásokat a módosítással kapcsolatban. 
Dr. Stefán Sándor hozzászólásában közli, hogy a bíróságnál bevett 
gyakorlat, hogy hiánypótlásra szólítják fel az egyesületeket. 
Az elnök tájékoztatása szerint a decemberi közgyűlésen a tagdíj összege 
beemelésre került, ezért most külön pontban kiemelésre került, valamint a 
tagdíj megfizetésének esedékessége is. 
Több hozzászólás nem érkezik, ezért az elnök szavazásra szólítja fel a 
közgyűlés tagjait. 
Kovács Margit közli, hogy 50 regisztrált főből 1 fő eltávozott. 
 
4/2016. (II.15.) Közgyűlési határozat 
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesülete közgyűlése úgy 
határoz, hogy a 2015. december 11-i ülésén elfogadott Alapszabályát a 
jegyzőkönyv mellékletét képező módon az ismertetett módosításokkal 
együtt elfogadta és ezáltal egységes szerkezetbe foglalta. 
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a módosított Alapszabály. 
 
Indokolás: - 
Felhatalmazás: - 
Felelős: - 
Határidő: - 
A határozatot támogatta:  49 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag) 
A határozatot ellenezte: - 
Tartózkodott: - 
 
 
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. 
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Mellékletként csatolva: 

1. Meghívó 
2. Jelenléti ív 
3. Módosított Alapszabály 

 
 
Miskolc, 2016. február 15.     
 
                                              
                                              ………...……………. 

Oláhné Dávid Erika 
jegyzőkönyvvezető 

 
…………………..………....                                    ………………………..                       
Bukovenszkiné Borza Mária                                             Juhász Ferencné 
 jegyzőkönyv hitelesítő                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

…..…………………. 
Barnóczki Gábor  

 elnök 


