JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. május 20–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 tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésen hangfelvétel készül. A
jegyzőkönyv a hangfelvétel alapján készül majd el.
Jelenleg 42 regisztrált fő van jelen a közgyűlésen.
Az elnök felkéri nyílt szavazatszámlálónak Kovács Margitot. Egyéb
javaslatot vár a közgyűlés résztvevőitől. Más személyre javaslat nem
érkezik.
5/2016. (V.20.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének 2016.05.20-ai
közgyűlése Kovács Margitot választja meg nyílt szavazatszámlálónak.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: jelenlévők egyhangúlag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a május 06-i elnökségi ülésen az
elnökség Oláhné Dávid Erikát javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek. Kéri a
javaslatokat, hozzászólásokat egyéb személy javaslatára.
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Hozzászólás, javaslat nem érkezik.
6/2016. (V.20.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének közgyűlése
Oláhné Dávid Erikát választja meg a 2016. május 20-ai közgyűlés
jegyzőkönyv vezetőjének.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: jelenlévők egyhangúlag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Ferencnét és Papp Andrásnét
javasolja. Más személyre javaslat nem érkezik.
7/2016. (V.20.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének közgyűlése
Juhász Ferencnét és Papp Andrásnét választja meg a 2016. május 20-ai
közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 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 elnök ismerteti a közgyűlés tagjaival az egyesület 2016.05.20-ai
napirendi pontjait:
1.Elnöki megnyitó
2.A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása
és elfogadása
3.Az elnökségi beszámoló, valamint a 2015. évi egyszerűsített éves
beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és
elfogadása
4.Egyebek, hozzászólások
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Az elnök tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a 2016.február 15-ei
rendkívüli közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítást a miskolci
Törvényszék bejegyezte, az új Ptk.-nek megfelelően most már kompatibilis
az új Alapszabály.
Az elnök kérésére egy perces néma felállással emlékezzen meg mindenki az
előző évben elhunyt sorstársakra, hozzátartozókra.
2.A Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolójának ismertetése, megvitatása
és elfogadása
Az elnök felkéri Fekete Lászlónét, a Felügyelő Bizottság egyik tagját, hogy
ismertesse a beszámolót.
Felolvasás után az elnök megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját és
várja a hozzászólásokat.
Hozzászólás nem érkezik.
Kovács Margit bejelenti, hogy 44-re emelkedett a regisztrált tagok száma.
8/2016. (V.20.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének 2016.05.20-ai
közgyűlése elfogadja a Felügyelő Bizottság 2015. évi jelentését.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 44 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3.Az elnökségi beszámoló, valamint a 2015. évi egyszerűsített éves
beszámoló és közhasznúsági melléklet ismertetése, megvitatása és
elfogadása
Az elnök megtartja beszámolóját.
A tavalyi évben az elnökség 6 alkalommal ülésezett, ahol az elnökség
szavazott és döntött a 2015. évi I. és II. féléves munkatervekről, a 2015. évi
közhasznúsági melléklet ismertetéséről, megtárgyalásáról és közgyűlés elé
terjesztéséről, Alapszabály módosításának közgyűlés elé terjesztéséről,
segédeszköz- és tanulmányi pályázat kiírásáról, elbírálásáról, egyesületi
tagságból törlésről, Számviteli Politika módosításáról, Befektetési
Szabályzat közgyűlés elé terjesztéséről. Pályázati tájékoztatók és egyéb
aktuális dolgok hangzottak még el a 6 alkalom alatt.
A közgyűlés kétszer ülésezett a tavalyi év folyamán.
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Az elnök tájékoztatása szerint a taglétszám 841 fő volt év végén, a
tagdíjhátralékosok listája némi növekedést mutatott a tavalyi évhez képest.
A rendezvények szakmai, egészségmegőrző, oktatási, kulturális és
szabadidős programokat öleltek át.
Szolgáltatások, programok közt szerepel: tagdíjfizetés, segédeszköz-,
tanulmányi
pályázathoz
segítségnyújtás,
Erzsébet
programhoz
segítségnyújtás, adóbevallások elkészítése, fogyatékossági támogatáshoz,
parkolási kártyához, közgyógyellátási igazolványhoz nyomtatványok
kitöltésében segítségnyújtás, segédeszköz beszerzése, kölcsönzése, vakvezető
kutya igényléséhez segítségnyújtás, hangoskönyvtár működtetése.
Tanácsadás megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek
mindennapi életét, jogszabályi változásokat érintő kérdésekben, munkába
helyezés elősegítésében. Oktatási tanácsadás gyermekek iskola
választásában. Területfelelősi hálózat működtetése, egészségügyi szűrőnap
szervezése, lebonyolítása, lelki tanácsadás. Kirándulások, klubnapok
szervezése, színházlátogatás, gyógyfürdős kirándulás szerepelt a tavalyi
programok között.
Szakmai rendezvényeken, konferenciákon is több alkalommal képviseltette
magát az egyesület.
Szakmai rendezvények közt szerepelt szemléletformáló, érzékenyítő
programok tartása a kazincbarcikai idősek otthonában, az Erzsébet téren a
könyvhét alkalmával, Cigándon a gyermeknap alkalmával, az
egyetemvárosban a gyermekjogi napon, a mezőcsáti könyvhét plusz
keretében.
A Norvég Civil Támogatási Alapból megszervezett szemléletformáló
rendezvények a tavalyi év folyamán 15 alkalommal valósultak meg B-A-Z
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalaiban, ami a közigazgatásban
dolgozók figyelmét hívta fel a látássérültek problémáira, ügyintézési
nehézségeire.
A kultúrcsoport is több országos rendezvényen képviseltette magát.
Akkreditált foglalkoztatóként az NRSZH támogatásával bértámogatással 8
megváltozott munkaképességű munkavállaló egész éves foglalkoztatása
történt az egyesületben.
Az egyesület felvette a kapcsolatot különböző munkáltatókkal, közvetítette
a megváltozott munkaképességűek számára a munkavállalási lehetőséget.
Az egyesület továbbra is a Miskolc Városi Fogyatékosságügyi Szakmai
Műhely koordinátor szervezete, az itteni partnerekkel is együttműködés
valósul meg, mind a megváltozott munkaképességűek ellátásait, munkához
jutását, szociális intézményekben történő segítségnyújtást illetően.
Kiemelkedő szakmai partnerek az MVGYOSZ, a Szimbiózis Alapítvány, a
Látás-mód Alapítvány, az Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs
Központ.
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Érdekvédelmi tevékenység tekintetében akadálymentesítési tanácsadás,
Braille írású feliratok elkészítése, egyéni és kollektív érdekvédelem
szerepelt.
Elemi rehabilitációs szolgáltatások közt szerepel a segédeszközök
bemutatása, betanítása, valamint az informatika oktatás.
Az elnök minden munkatársnak, területfelelősnek, önkéntesnek köszöni a
munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesület tovább működjön,
tevékenységét, szolgáltatásait, érdekvédelmi munkáját hatékonyan tudja
végezni.
A források a tagdíjból, a saját jogon befolyt, valamint az MVGYOSZ által
leosztott adó 1%-ból, az MVGYOSZ által átutalt költségvetési
támogatásból, a NEA működési pályázatából, MMJV Fogyatékosügyi Alap,
valamint Kulturális mecénás alap pályázatából, a Norvég Civil Támogatási
Alap pályázatából, az NRSZH egyszeri támogatásából és rehabilitációs
bértámogatásából tevődik össze.
Adományozók, pártoló tagok, támogatók is hozzájárultak ahhoz, hogy az
egyesület érdekvédelmi, közhasznú tevékenységét továbbra is tudja
folytatni.
Az elnök még egyszer megköszöni a munkatársaknak, hozzátartozóknak,
elnökségi tagoknak, felügyelő bizottsági tagoknak, önkénteseknek,
tagoknak a tavalyi évi munkáját.
Az elnökségi beszámoló után az elnök felkéri Németh Anitát, hogy
ismertesse a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági
mellékletet.
Az ismertetés után az elnök átadja a szót Szűcs Zsuzsannának, aki
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elnöki beszámolóban 68 fő szerepel a
segédeszköz pályázat támogatottai közt, amíg az övében 67 fő. Ez abból
adódik, hogy a számvitelben lehetőség nyílik, hogy egy ember pályázatát
megosztva az MVGYOSZ 1%-nál és az egyesületi adó 1%-nál is el lehet
számolni, tehát a valóságban 67 fő részesült belőle.
Szűcs Zsuzsanna még tájékoztatásként közli, hogy a tavalyi év folyamán
némileg nagyobb lett a nyereség, de nagyon nehéz dolga van az
egyesületnek, mert egyre több az alakuló szervezet, sok a tagdíjhátralékos,
nincsenek információk az új látássérült tagokról, csak ha személyesen
keresik fel irodánkat. Várja a javaslatokat, hogy a tagdíjhátralékosokat,
hogy lehetne ösztönözni a tagdíj rendszeres fizetésére.
Egyéb hozzászólás nem érkezik.
Kovács Margit tájékoztatása szerint 45 regisztrált egyesületi tagból 42 fő
van jelen, a többiek eltávoztak a közgyűlésről.
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9/2016. (V.20.) Közgyűlési határozat
A Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z. Megyei Egyesületének 2016.05.20-ai
közgyűlése az elnökségi beszámolót, valamint a 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolót és közhasznúsági mellékletet elfogadja.
Indokolás: Felhatalmazás: Felelős: Határidő: A határozatot támogatta: 42 közgyűlési tag (jelenlévők egyhangúlag)
A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 4.Egyebek, hozzászólások
Az elnök tájékoztatása szerint több bejelenteni valója is lenne.
A közgyűlés a tavalyi év folyamán döntött arról, hogy az egyesület
csatlakozzon a Magyarországi Akkreditált Munkaadók Országos
Érdekvédelmi Szövetségéhez. Mire ez realizálódott volna, kiderült, hogy ez
az érdekvédelmi Szövetség már nem létezik, nem működik a honlapjuk és a
Cégbíróságban sincs már benne, tehát nem lehet hozzá csatlakozni.
A mai nap folyamán az avasi templomban lesz a Lions Klubok országos
találkozójának előestéje, melyen fellép az énekkar önkéntesek
közreműködésével. A templomban egy adományláda lesz kihelyezve,
melynek bevételével az énekkart támogatják.
26-án, csütörtökön lesz megtartva a következő klubnap, melyen a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei fognak fellépni Flach
Antal csembalóművész és zenetanár közreműködésével.
Május 28-án szombaton a Lady Lions klub a Csanyik-völgyben tart egy
majálist, melyre szeretettel várják a vak- és gyengénlátó embereket és
családtagjaikat.
Az elnök átadja a szót a közgyűlés résztvevőinek a hozzászólás lehetőségére.
Tamás Béláné sérelmezi, hogy folyamatosan kapja a sárga csekkeket a
különböző szervezetek támogatására.
Szűcs Zsuzsanna tájékoztatása szerint ezeket a csekkeket nem kötelező
feladni, mindenkire rá van bízva, hogy kit támogat.
Brém Jenőné hozzászólása szerint nagyon kevés az a 150.000 Ft, amit a
miskolci önkormányzat ad támogatásként.
Pozitívumként említi, hogy már 20 éve tag és rendkívül jó programokat
biztosít az egyesület. Mindenki nevében köszöni a vezetőségnek, az
egyesület dolgozóinak a nívós tevékenységet.
Jakab Sándorné szeretné elmondani, hogy a lelki tanácsadáson belül olyan
beszélgetésre van lehetőség, hogy ha valaki egy életeseményben elakad,
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feldolgozásában segítséget szeretne kérni, az önismeret útján szeretne
elmélyülni.
Az elnök tájékoztatása szerint Jakab Sándorné Margó lelki tanácsadásban
nyújt segítséget, 15 éve telefonos lelkisegély szolgálatnál tevékenykedik,
bizalommal lehet hozzá fordulni.
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. 2015. évi elnökségi beszámoló
4. 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló
5. 2015. évi közhasznúsági melléklet és kiegészítő melléklet
Miskolc, 2016. május 20.

………...…………….
Oláhné Dávid Erika
jegyzőkönyvvezető
…………………..………....
Juhász Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő

………………………..
Papp Andrásné
jegyzőkönyv hitelesítő

…..………………….
Barnóczki Gábor
elnök
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