Jegyzőkönyv
Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2017.
augusztus 28. napján tartott elnökségi ülésén.

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3.
Elnökségi ülés ideje: 2017.augusztus 28. 13.00.
Jelen vannak:

Nemes-Nagy Tünde
Szanics Miklós Szabolcs
Dankó Pál
Szabó Judit

Napirendi javaslatok
1. Iphone pályázat elbírálása.
2. Mi legyen az élelmiszerosztással?
3. Információs napok
4. Napi aktualitások.
Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de
szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van.
14/2017. (08.28.) Elnökségi határozat.
Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

1.

iPhone pályázat elbírálása.

Nemes Nagy Tünde elmondta, hogy eredetileg 8 darab iPhone készüléket kapott az egyesület,
de mivel a Nyírségi Látássérültek Egyesülete nem kívánta igénybe venni ezt a lehetőséget
Nemes Nagy Tünde kérvénnyel fordult a Vakok Szövetsége elnökéhez, hogy több készüléket
kaphassunk. A kérelem pozitív elbírálása után 12 darabra növekedett a pályázható készülékek
száma.
A pályázatok felolvasása után az elnökség a következő határozatot hozta.
15/2017. (08.28.) Elnökségi határozat.
A szövetség által a Magyar Nemzeti Bank felajánlásából taglétszám arányában 8+4 iPhone
SE készülék megpályáztatása után a következő képen határozott.
Nyertes pályázók:
Hegyes Vivien 3 szavazattal.
Mágori Gabriella 3 szavazattal.
Fogarasi Szilárd 3 szavazattal.
Lakatos Anikó 3 Szavazattal.
Gálné Imre Ibolya 3 szavazattal.
Tóth László 3 szavazattal.
Deme János 3 szavazattal.
Lakatos János 3 szavazattal.
Ferenczi Edit 3 szavazattal.
Ács Réka 3 szavazattal.
Severa Ágnes 3 szavazattal.
Szanics Miklós Szabolcs 2 szavazattal. (érintettség miatt Szanics Miklós Szabolcs nem
szavazott.)
Indokolás: FelhatalmazásFelelős: Dankó Pál
Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

2.

Mi legyen az élelmiszerosztással.

Nemes-Nagy Tünde és Dankó Pál ismertette észrevételeit az ételosztással kapcsolatban,
elmondták, hogy a hetente kapott élelmiszer sokszor silány minőségű, és ezért az érdeklődés
is kicsi erre a szolgáltatásra. Ezt a szolgáltatást az egyesület dolgozói szabad idejükben végzik
már csaknem 5 éve.
Az elhangzottak után az elnökség az alábbi határozatot hozta.

16/2017. (08.28.) Elnökségi határozat.
Az elnökség megbízza Nemes-Nagy Tünde elnököt, hogy a Magyar Élemiszerbank Egyesület
élelmiszer mentőprogramjára kijelölt munkatársával, Újhelyi Katalinnal vegye fel a
kapcsolatot, és beszélje meg, hogy az egyesület befejezi az élelmiszer mentőprogramban való
részvételt.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

3. Információs napok.
Nemes-Nagy Tünde ismertette az őszi információs napok időpontját.
Információs napok a kistérségekben:
Nyíregyháza város és Nyíregyháza járás: 2017. szeptember 20-án 8-16 óra között, az
egyesület ügyfélszolgálati irodájában lehetőséget biztosítunk kiadványok és naptárak
megrendelésére, tagsági igazolványok érvényesítésére, valamint személyes konzultációkra az
egyesület, valamint az MVGYOSZ munkatársaival.
Vásárosnamény: 2017. szeptember 21-én 9-10 óra között a Művelődési Központban Cím:
Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 9. A helyszínen az egyesület munkatársai mellett az EBH
megyei referense is fogadja a jogi segítséget kérőket.
Fehérgyarmat: 2017. szeptember 27-én 9-12 óra között a Művelődési Házban (cím:
Fehérgyarmat, Kossuth tér 40.) az egyesület munkatársai fogadják az egyesület tagjait és
családtagjaikat.

Mátészalka: 2017. október 5-én 12-15 óra között a Kulturális Központban (cím: Mátészalka,
Kölcsey út 2.) az egyesület munkatársai mellett, az EBH Megyei referense is az ügyfelek
rendelkezésére áll, a jogi sérelmek, hátrányos megkülönböztetés témákban.
Kisvárda: 2017. október 9-én 9-11 óra között a Megoldás Közhasznú Egyesület irodájában
(cím: Kisvárda, Kölcsey út 5.) az információsnapon sort kerítünk egy fő megyei küldött
megválasztására is.
Budapest: 2017. november 15-én az MVGYOSZ épületében (cím: Budatest XIV. kerület,
Hermina út 47.) az egyesület munkatársai részt vesznek a LESEK konferencián, ahol
lehetőséget biztosítunk a fővárosban, és környékén élő tagjainknak személyes
tagdíjbefizetésre.
4. Napi aktualitások.
Nemes-Nagy Tünde
50%-os segédeszköz vásár és Vakvezetőkutya bemutató 2017. szeptember 20.-án 11 és 13
óra között vendégeink lesznek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
munkatársai. Ezen a napon, aki személyesen vásárol a segédeszköz bolt kínálatából, 50%-os
kedvezménnyel jut beszélő vérnyomásmérőhöz, színfelismerőhöz, mérlegekhez, tapintható
órákhoz, fehérbotokhoz, konyhai eszközökhöz, és egyéb, a látássérültek által használt segítő
eszközökhöz.
Ugyanezen a napon szintén irodánk vendége lesz a vakvezetőkutya iskola, és néhány okos
kutya, valamint az olvasókesztyű.
Valamint az egyesület kiadványai is továbbra is rendelhetők a naptárakkal együtt. Melyről az
egyesület honlapján tájékozódhat. www.vakegy.hu
A Hancooknál nyert az egyesület pályázatot, 2 szett autógumira.
Az egyesület a Generali pályázatán is nyert, elsősegély tanfolyam megtartására.
Dankó Pál jelezte, hogy Szabó Pál törzsőrmester projektort ajánlott fel.
Szeptember 1-től új munkatárs csatlakozik az egyesület csapatához Dankóné Szabó Katalin
szociális segítő munkakörben.
Szabó Judit felvetette, hogy létre kellene hozni ifjúsági tagozatot.

17/2017. (08.28.) Elnökségi határozat.
Az elnökség megbízza Szanics Miklós Szabolcsot az ifjúsági tagozat létrehozásával
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:-

Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

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

k.m.f.

---------------------------Nemes-Nagy Tünde
Elnök

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

