
X jav Szegedi Zsolt Péter 

Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

2017.június 21. napján tartott rendkívüli választó küldöttgyűlésén. 
 

 

Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, István utca 3. 

Küldöttgyűlés ideje: 2017.június 21. 10.30. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Nemes-Nagy Tündét a Küldöttgyűlés 

levezető elnökének és szavazatszámlálónak, Balog Viktóriát, Tóth Lászlót és Kiss Lászlót. Az 

ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szabóné Pethő Gyöngyit és Zellerikné Molnár Máriát és 

Szanics Miklós Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

7/2017. (06.21.) Küldöttgyűlési  határozat. 

A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

1. Elnöki megnyitó. E.A. Nemes-Nagy Tünde Elnök 

2. Az egyesület felügyelő bizottsági tagjának megválasztása titkos szavazással. A jelölő 

bizottság javaslata: Dr Szegedi Zsolt.x 

3. Vegyes ügyek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 15 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

1. Elnöki köszöntő. 

Nemes-Nagy Tünde köszöntötte a megjelent küldött társakat és elmondta, hogy a Kisvárda 

egyik megyei küldöttje Nagy László lemondott. Szeptemberben az információs napokon új 

megyei küldöttet kell választani. 

Nemes-Nagy Tünde tájékoztatta a küldötteket, hogy az MVGYOSZ megválasztotta 

Fogyatékos Emberek Szervezetének Tanácsa (FESZT) küldöttnek. 

 

 



X jav Szegedi Zsolt Péter 

 

2. A Az egyesület felügyelő bizottsági tagjának megválasztása titkos szavazással. A 

jelölő bizottság javaslata: Dr Szegedi Zsolt.x 

 

A jelölő bizottság elnöke Hegyes Jánosné ismertette javaslatukat, a jelölőbizottság Dr. 

Szegedi Zsoltot javasolja a felügyelőbizottság megüresedett posztjára. 

Ezt követően Dr. Szegedi Zsolt bemutatkozott a küldötteknek. 

A küldöttek mást nem javasoltak, a szavazólapok kiosztásra kerültek. 

A titkos szavazást követően a szavazatszámláló bizottság elvonult külön helyiségbe és 

megszámolta a szavazatokat, ezt követően ismertették a küldöttek döntését. 

 

8/2017. (06.21.) Küldöttgyűlési határozat. 

A Küldöttgyűlés titkos szavazással egyhangúlag Dr. Szegedi Zsoltotx választotta az 

egyesület felügyelő bizottsági tagjának 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 15 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

3. Vegyes ügyek. 

Nemes-Nagy Tünde és az egyesület dolgozói ismertették a küldöttekkel az egyesület idei 

programjait és kérte a küldötteket, hogy körzetükben lehetőségük szerint népszerűsítsék 

azokat.  

 

Más kérdés és hozzászólás nem volt. 

Nemes-Nagy Tünde megköszönte a munkát és bezárta az ülést. 

Kmf. 

 

 

--------------------------------------                   ------------------------------------ 

                   hitelesítő                                                                                   hitelesítő 

 

 

 

-----------------------------------------           ------------------------------------- 

levezető elnök      jegyzőkönyv vezető 


