Jegyzőkönyv

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
2015. június 11. napján tartott elnökségi ülésén.

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Elnökségi ülés ideje: 2015. június 11 08.30.
Jelen vannak:

Nagy Tünde Elnök
Szanics Miklós Szabolcs Alelnök
Dankó Pál Elnökségi tag.

Ezen kívül az Egyesület dolgozói, Horváth Antalné, Szabó Judit, Katonáné Dankó Teodóra, Gálné Imre
Ibolya, Dankóné Szabó Katalin, valamint Gál Gyula és Técsy László.

Napirendi javaslatok
1.

Beszámoló az elnöki munkáról

2.

A jegyzőkönyvvezető jelölése. és megválasztása.

3.

Tagdíj befizetésének igazolása. (bélyeg, vagy bélyegző)

4.

Az elnökség mellett működő bizottságok szükségessége a hatékony munkavégzés érdekében.

5.

Tájékoztató az Egyesület pályázatairól.

6.

Bejelentések.

Az Egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de szavazati joguk csak az
elnökségi tagoknak van.
12/2015. (06.11.) Elnökségi határozat.
Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

Beszámoló az elnöki munkáról
Nagy Tünde: Május 18-án megtartottuk a választó küldött gyűlést, mely háromtagú elnökséget
választott, így ez az első elnökségi munkaértekezletünk ebben a formában.
Készültem egy beszámolóval, melyben azokat a munkafolyamatokat említeném, melyeket, mint elnök
végzek/végeztem, az Egyesület munkatársaival.
A MOL Új Európa alapítvány támogatásával „Közösen egy közösségért” címmel a Nyíregyházi Kölcsey
Ferenc Gimnázium tanulói közül közel 50 diák járt próbaolvasáson az Egyesület stúdiójában, hogy
közülük kerüljön kiválasztásra az a felolvasói gárda, akik az iskola tanára, Czipa Boglárka tanárnő által
összeállított Magyar nyelv és irodalom tételeket fogják felolvasni a nyár folyamán. A felolvasásokat a
stúdió vezetője, Dankó Pál rögzíti, majd hangos tananyag készül belőle látássérült középiskolásoknak.
Lakatos Anikó távozása után a Szemezgető című kiadvány szerkesztése Nagy Tünde feladata lett.
Az Egész-séker szerkesztését, Gálné Imre Ibolya kapta meglévő feladatai mellé.
A pályázatok figyelését, szakmai és pénzügyi formába öntését és elszámolását Szabó Judit és Nagy
Tünde végzik.
A Gyermek és Ifjúsági Alap támogatásával jelenleg zajlik a „Világlátók” projekt, melynek keretében
látássérült diákok és a közösségi szolgálatos látó diákok, május 20-án közös kiránduláson vettek részt
Budapesten a Parlamentben, az 1956 tiszteletére kialakított tárlaton, valamint megtekintették a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének épületét.
Nagy Tünde elnök tárgyalást kezdeményezett a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. munkatársával kedvezményes
úszójegyek vásárlása céljából az Egyesület tagjai részére.
Az Egyesület meghívást kapott a Megyei Levéltárba, ahová az elnökségi ülést követően látogatunk át,
látássérült gyermekek és felnőttek közösen.
Végéhez közeledik a „Látássérültek az egészségügyben” című projekt, melyet a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft finanszírozott. Ennek keretében a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karának Nyíregyházi Egészségügyi Főiskoláján mentőtisztek, szülésznő, védőnő és ápoló szakos
hallgatóknak tartottak az Egyesület munkatársai szemléletformáló előadást és interaktív érzékenyítőt,
majd a Zay Anna Középiskola csecsemőgondozó tanulói és a Jósa András Oktató Kórház szakdolgozói is
vendégül látták az Egyesület munkatársait.
Kiírásra került az idei tanulmányi pályázat, melynek 280 ezres keretösszegét az MVGYOSZ támogatta.
Új Braille naptár kollekcióval rukkolt ki Dankóné Szabó Katalin, az Egyesület munkatársa, mely egy gyors
naptárt, és egy táskában is vihető kombinált naptárt tartalmaz. A naptárkollekciót idén már meg is
rendelhetik a látássérültek, melyben a jövő év fontosabb világnapjai is megtalálhatóak lesznek majd.
Az Egyesület tovább folytatja akadálymentesítési tevékenységeit. Számos közintézményben, mint a
TKKI Mátészalkai felnőttképzési irodájában, a Nagykállói szakkórházban, az Ibrányi általános
iskolában és rendőrségen is Braille feliratokkal láttuk el az információs táblákat.
Tovább folytatódik a csütörtöki élelmiszerosztás, melyet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogat.
A jelenlévő elnökségi tagok részéről nem érkezett kiegészítés az elhangzottakhoz.

A jegyzőkönyvvezető megválasztása.
A jegyzőkönyvvezető (jegyző) egy állandó tevékenység, eddig Szanics Miklós Szabolcs látta el ezt a feladatot
- vezette fel a napirendet az elnök. A jegyzőkönyv elkészítése minden esetben hangfelvétel alapján történik folytatta Nagy Tünde, majd megadta a szót az elnökség tagjainak.
Dankó Pál: Én jó ötletnek tartanám, ha továbbra is Miklós készítené a jegyzőkönyvet, melyhez minden
informatikai segítséget biztosítok.
Nagy Tünde: Akkor kérdezzük meg az érintettet is.
Szanics Miklós Szabolcs elvállalta a felkérést, azzal a kiegészítéssel, hogy továbbra is igényli Horváth
Antalné látó egyesületi munkatárs segítségét a formázásban és a jegyzőkönyvek rendszerezésénél.
13/2015. (06.11.) Elnökségi határozat.
Az elnökségi ülések illetve a küldöttgyűlések jegyzőkönyveit hangfelvétel alapján Szanics Miklós Szabolcs
alelnök készíti a következő 5 évben.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:- Az elnökség és Horváth Antalné irodavezető.
Határidő: - Folyamatos
A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

Tagsági díj befizetésének igazolása. (bélyeg, vagy bélyegző)
Nagy Tünde elmondta, hogy kizárólag az a látássérült kérheti az Egyesületbe a tagfelvételét, akinek folyósítja
a MÁK a fogyatékossági támogatást, vagy a vakok személyi járadékát, vagy a családi pótlékot. Az elmúlt
időszakban több jogtalanul kiállított tagsági igazolvány is felbukkant, ezért korábban ezt a témát az
MVGYOSZ országos elnökségi ülésén is megtárgyalták.
Nagy Tünde a tájékoztatás után megnyitotta a vitát.
Dankó Pál: én nem látom sok értelmét a változtatásnak, igazából, ha most nem cselekszik a Szövetség
augusztusig, akkor megint elvesztettünk egy évet. A változtatás csak plusz költség lenne az Egyesületnek.
Hamisítani a bélyeget és a bélyegzőt is lehet.
Az elnökségi tagok és a jelenlévők is egy központi tagnyilvántartást és plasztik kártyát javasolnak, ami
kiszűrné a visszaéléseket.
Nagy Tünde megígérte, hogy továbbítja az országos elnökség felé, az elhangzottakat.
14/2015. (06.11.) Elnökségi határozat.
Az Egyesület a következő időszakra továbbra is a bélyegző meglétével igazolja a befizetett tagdíjat.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:- Nagy Tünde elnök
Határidő: - Folyamatos

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: TartózkodottAz elnökség mellett működő bizottságok szükségessége a hatékony munkavégzés érdekében.
Nagy Tünde: Ez azért jó, mert így több embert be lehet vonni a hatékony munkába és meg lehet osztani a
feladatokat egymás között. Én nem tartottam volna egy tanácsadó testület felállítását sem rossz ötletnek, de
úgy, hogy valaki nem vesz részt a napi munkában, kevés hasznos tanáccsal tudná ellátni az elnökséget. Ezért
én arra gondoltam, hogy a Segédeszköz Bizottságot megtartanám, az alapszabály értelmében a bizottsághoz
meg lehet hívni bárkit, de egy elnökségi tagnak is részt kell vennie ebben a munkában. A Segédeszköz
Bizottság feladata továbbra is maradhatna, az Egyesület által összegyűjtött 1%-ból tagdíjfizető tagok számára
önálló életvitelt segítő segédeszközök részbeli támogatása pályázati úton. Illetve ha nem fogy el az összeg,
akkor működésre lehetne költeni. Ebben az évben 545000 forintot kell elköltenünk ezekre a célokra.
A Segédeszköz Bizottság korábbi tagjai: Horvát Antalné látó munkatárs, Dankó Pál az elnökség jelenlegi
tagja, illetve Szanics Miklós Szabolcs alelnök, aki gondozta ezt a bizottságot.
Mivel új az elnökség személyi összetétele az érintettek megkérdezése után személyi változást javaslok. Én a
segédeszköz bizottságból az alelnököt kivenném, és a helyére Gál Gyulát javaslom.
Gál Gyula elvállalta a jelölést.
Gál Gyula elmondta bemutatkozójában, hogy ezer éve tagja a szervezetnek, majd az Egyesületnek, és, hogy
hosszú ideje a Nyíregyháza Járás körzeti csoportjának vezetője, valamint Megyei küldöttje, és a korábbi öt
évben az elnökség tagjaként is tevékenykedett. Születése óta látássérült, így jól ismeri a látássérült emberek
által a mindennapok megkönnyítése céljából használatos eszközöket.
15/2015. (06.11.) Elnökségi határozat.
Az elnökség határozott, hogy a Segédeszköz Bizottság folytathatja a munkáját a pályázati kiírásnak
megfelelően.
Tagjai: Horvát Antalné, Dankó Pál elnökségi tag, és Gál Gyula.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:- Dankó Pál.
Határidő: - folyamatos
A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: TartózkodottNagy Tünde: én a Segédeszköz Bizottság mellett gondoltam más csoportosulásra is, ez az ifjúság felkarolása.
A szülők részéről nagyobb igény mutatkozik arra, hogy még jobban törődjünk a fiatalokkal. Számos pályázat
van, ahol a fiatalokat tudjuk megcélozni. Én az alelnököt javaslom a csoport megalakítására.
A fiatalokat valahogy be kellene vonzani az egyesületi életbe, hiszen már az utódlásról is gondoskodnunk kell.
Szanics Miklós Szabolcs: Rendben, augusztusig meglátjuk, hogy mit tudok összehozni.

16/2015. (06.11.) Elnökségi határozat.

Az elnökség Szanics Miklós Szabolcsot megbízta Az ifjúság felkarolása csoport megalakításával. Melynek
feladatait a következő elnökségi ülésen határozzák meg.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős: Szanics Miklós Szabolcs Alelnök. Határidő: - 2015. augusztus
A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

Tájékoztató az egyesület pályázatairól.
Nagy Tünde: Idén tavasszal több, Nyíregyháza Város Polgármesteri Hivatala által működtetett bizottság által
kiírt pályázatot is megnyert az Egyesület.
Rendezhetünk a nyár folyamán sportos családi napot, vendégségbe invitálhatunk segítőeszköz forgalmazókat,
készíthetünk digitális kiadványokat, amíg lehet, vásárolhatunk úszójegyeket.
Működési költségeink támogatására pályázatot nyert az Egyesület a NEA pályázati forrásaiból, valamint a
dolgozók részére oktatás céljából kommunikációs képzés lehetőségét, és „Szomszédolás” címmel szakmai
programot is tarthatunk Borsod, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves megyékben működő látássérültek
egyesületi munkatársai részére Nyíregyházán.
Folyamatban van a MOL Új Európa Alapítvány pályázata, melyről már fentebb lehetett olvasni.
Folyamatosan történik a pályázatok figyelése és elkészítése, valamint elszámolása.
Az elnökség tagjai a tájékoztatót tudomásul vették, melyhez kérdést nem tettek fel.
Bejelentések
Nagy Tünde: 10 órától hivatalosak vagyunk a Levéltárba, ahol az akadálymentesítést és a levéltár munkáját
tekinthetjük meg.
13:25-re jönnek a közösségi szolgálatosok a stúdióba.
Egyéb hozzászólás, bejelentés nem volt.
Nagy Tünde bezárta az ülést.

Nyíregyháza, 2015. június 11.
------------------------------Nagy Tünde
Elnök

------------------------------Szanics Miklós Szabolcs
Jegyzőkönyvvezető

