
Jegyzőkönyv 

 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2016. 

május 23. napján tartott Küldöttgyűlésén. 

 

Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, István utca 3. 

Küldöttgyűlés ideje: 2016. május 23. 11.15. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Nemes-Nagy Tündét a Küldöttgyűlés 

levezető elnökének, és szavazatszámlálónak Horváth Antalnét. Az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Király Ibolyát és Szabóné Pethő Gyöngyit választották meg, és Szanics Miklós 

Szabolcsot a jegyzőkönyv vezetésére kérték fel. 

 

1/2016. (05.23.) Küldött határozat. 

 

A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

1. Elnöki köszöntő. Ea.: Nemes-Nagy Tünde elnök 

2. A felügyelő bizottság beszámolója. Ea.: Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig, a  felügyelő 

bizottság elnöke. 

3. Az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése. Ea.: Nemes-Nagy Tünde elnök, és 

Szabó Judit egyesületi munkatárs. 

4. Az Egyesület 2016 évi költségvetése. Ea.: Szabó Judit egyesületi munkatárs. 

5. Döntés az Egyesület elkülönített bankszámlájának kezelt vagyonáról, annak 

felhasználásáról. Ea.: Dankó Pál elnökségi tag. 

6. Az Egyesület 2017. évi tagdíjának meghatározása. Az elnökség javaslata 2300Ft. 

7. Jelölő bizottság tagjainak megválasztása.  

8. Vegyes ügyek. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 19 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 



1. Elnöki köszöntő 

 

Nemes-Nagy Tünde köszöntötte a megjelent küldött társakat az új helyen, és tájékoztatást 

adott az Egyesület költözéséről. 

 

 

2. A felügyelőbizottság beszámolója 

 

Nemes-Nagy Tünde megadta a szót a felügyelőbizottság elnökének, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig: 

Köszöntöm a Küldöttgyűlés résztvevőit. A felügyelőbizottság 2016. május 4-én 13:30-kor 

tartotta meg ülését. Az ülésen részt vett Lukács Sándorné és Zellerikné Molnár Mária 

felügyelőbizottsági tagok, jómagam, a felügyelőbizottság elnöke, Nemes-Nagy Tünde, az 

Egyesület elnöke, valamint Szabó Judit, az Egyesület pénzügyi munkatársa. 

A felügyelőbizottság ülése az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentését hallgatta meg, 

melyet Szabó Judit ismertetett a bizottsággal. Az elhangzottak után megállapítottuk, hogy az 

Egyesület 2015. évben sokrétű és nagyon eredményes munkát végzett, melynek során több 

ezer látássérült életét tette könnyebbé, színesebbé és munkájával példamutatóan segítette a 

társadalom hátrányos helyzetű tagjait. Ezután a beszámolót egyhangúlag elfogadtuk, és az 

ülést bezártuk. 

A felügyelőbizottság a közhasznúsági beszámolót megismerés után elfogadta és a 

Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
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A Küldöttgyűlés az Egyesület 2015. évi felügyelőbizottsági jelentését 18 igen és 1 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 18 megyei küldött. 



A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott-1 megyei küldött. 

 

3. Az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentése. 

 

Nemes-Nagy Tünde tájékoztatta a küldötteket, hogy a beszámoló a PK142-es nyomtatvány 

alapján készült közérthető formában (a PK142 nyomtatvány képernyőolvasó szoftverrel 

érthetően nem olvasható), melynek szövegét Szabó Judit olvasta fel a küldöttek számára, 

melyet jelen dokumentum közhasznúsági jelentés című melléklete tartalmazza.  

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Ennek a PK142 nyomtatványnak van egy közhasznúsági melléklete, amely tartalmazza azokat 

a tevékenységeket, ami alapján egy szervezet megkaphatja a közhasznú minősítést. 

Egyesületünk a tavalyi évben 46 alkalommal végzett akadálymentesítést, ezzel 80000 embert 

értünk el, valamint 47 alkalommal véleményeztem gyógyszeres dobozokon a Braille 

feliratozást. Ezzel is 80000 látássérültet értünk el az országban. Számos alkalommal tartottunk 

érzékenyítő és szemléletformáló programot, melyről Gálné Imre Ibolyát kérném meg, hogy 

mondjon pár szót a küldött társainknak. 

 

Gálné Imre Ibolya: 

A tavalyi évben az Egészségügyi Főiskolán, a kórházban kezdtük a szemléletformáló 

foglalkozásokat, ”Látássérültek az egészségügyben” címmel, ahol az azonos című 

kiadványunkat ismertettük. Emellett megcéloztuk az iskolákat: jártunk Berkeszen, Nyírturán, 

a Jókai Mór, az Eötvös és a Bem József Általános Iskolákban, valamint gimnáziumok és 

szakközépiskolák osztályait is meglátogattuk. 36 alkalommal körülbelül 1300 embert 

érzékenyítettünk.   

 

Nemes-Nagy Tünde: 

A tavalyi évben az Egyesület hangstúdiója is aktívan működött. Itt készültek az Egyesület 

kiadványai. Ezeket a tevékenységeket szoktuk feltüntetni a közhasznúsági jelentés 

közhasznúsági mellékletében. 

 

Az elhangzottakhoz kérdés nem volt, így a levezető elnök elfogadásra javasolta. 
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A Küldöttgyűlés az Egyesület 2015. évi közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 19 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

4. Az Egyesület 2016. évi költségvetése 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az elnökség év elején már meghatározott egy költségvetési tervezetet, mi ezt akkor 13 millió 

forintra datáltuk. De azóta nem várt kiadások ezt a számot már felülírták.  

Megkérném Szabó Juditot, hogy ismertesse az Egyesület 2016. évi költségvetését. 

A felolvasott költségvetés szövege az Egyesület költségvetése című mellékletében olvasható. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Nem várt kiadásemelkedés volt még a bérleti díj. Az Országzászló téren 96000-ft-ot fizettünk, 

de itt a bérleti díjunk 127000Ft. Szeretném, hogy Dankó Pál osszon meg veletek néhány 

gondolatot a költözésről. 

 

Dankó Pál: 

Még Erzsikével indultunk irodát keresni, tapasztalatunk az volt, hogy kiadó iroda számos van, 

de megfizethető már annál kevesebb. Már kezdtünk teljesen elkeseredni. Az önkormányzat 

sem tudott nekünk segíteni. Ekkor jött ez a lehetőség, ahol most vagyunk. Bár az első szóbeli 

megállapodás 96 aztán 100 ezer forintról szólt, a piaci árakat figyelembe véve ez a 127000Ft 

jó árnak mondható. 

A költözést sikerült saját erővel és önkéntesekkel megoldani, bár én optimistán a stúdió, és 

egyéb költözési költségre 400000Ft-ot gondoltam, de sajnos 580000Ft körül állt meg a 

számláló. Én röviden ennyit gondoltam a költözésről. 



 

Nemes-Nagy Tünde megadta a szót a küldötteknek. 

Hozzászólás nem volt. 
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A Küldöttgyűlés az Egyesület 2016. évi  költségvetését egyhangúlag elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 19 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

5.  Döntés az Egyesület elkülönített bankszámlájának kezelt vagyonáról, annak 

felhasználásáról 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az Egyesület elkülönített bankszámláján jelenleg egy összegben, lekötés nélkül 2.972.000Ft 

van. A vállalati betéti kamat 0.03% éves kamatra 60 napos lekötés esetén. Azért nem kötöttük 

le, mert vártuk a Küldöttgyűlést, hogy dönthessünk az összegről, hogy mit kezdjünk vele. Az 

elnökség javaslatát Dankó Pál ismerteti. 

 

Dankó Pál: 

Az elnökség javaslata, hogy le kellene kötni tartósabban állampapírba. Mert ennek most 

viszonylag jó a kamata.  

Számszerűsítve 2.5 millió forintot tartósan lekötni és a fennmaradó összeget pedig 

felhasználni a költözéssel kapcsolatos többletköltségek kiegészítésére.  

 

Az elhangzottak után az elnök megnyitotta a vitát. 

 

Szórádi Bálint: 



Az állampapír jelenleg a legjobb döntés. 

Deme János: 

Szerintem 1 milliót tartósan, 1 milliót rövidtávra és a fennmaradó összeget pedig felhasználni 

az esetleges kiadásokra. 

 

Szórádi Bálint: 

Az én javaslatom, 2 millió forintot kössünk le hosszú távra 500 ezer forintot rövidtávra és a 

fennmaradó összeget pedig használjuk fel a költözés miatt felmerült költségekre.  

 

Nemes-Nagy Tünde: 

3 határozati javaslatról fogunk szavazni. 

1. az elnökség javaslata: 2.5 millió forintot hosszú távra lekötünk, és a fennmaradó összeget 

felhasználjuk. 

2. Deme János javaslata: 1 millió forintot hosszú távra, 1 millió forintot rövidtávra kötünk le, 

és a fennmaradó összeget felhasználjuk. 

3. Szórádi Bálint javaslata: 2 millió forintot hosszú távra kössünk le, 500 ezer forintot pedig 

rövidtávra, a fennmaradó összeget pedig használjuk fel. 

 

Nyílt szavazás után a három javaslat megoszlása: 

1.    5 szavazat 

2.    1 szavazat 

3.  13 szavazat 
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A Küldöttgyűlés 13 szavazattal elfogadta az Egyesület elkülönített vagyonának 

állampapírban való lekötését a következő formában: 

2.000.000Ft hosszú távú lekötésben, 500.000Ft rövid távú lekötésben. 

A fennmaradó összeg felhasználható az Egyesület működési költségeinek 

átcsoportosítására. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  



A határozatot támogatta: 13 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

6. Az Egyesület 2017 évi tagdíja 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az elnökség 2/1 arányban 2300Ft-ot javasol. A harmadik elnökségi tag nem javasolta a 

tagdíjemelést.  

 

Szórádi Bálint: 

Én úgy gondolom, hogy ez az Egyesület nagyon szegény, így is több, mint 200 tagdíj 

hátralékosunk van. Szerintem ne riogassuk emeléssel a tagságot. 

 

Gál Gyula: 

Én is azt mondom, hogy ne emeljünk, de ha emelünk, akkor ne 300 forintot, hanem akkor 

legyen 2500Ft. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Országos viszonylatban nálunk a legkevesebbek között van a tagdíj. Más egyesületeknél 

3000Ft, a Nyírségi látássérülteknél idéntől 5000Ft. 

 

Dankó Pál: 

Személy szerint én sem támogatnám az emelést.  

 

Deme János: 

Szerintem jogos lenne a 2500Ft-os emelés, ha számításba vesszük, hogy milyen 

szolgáltatásokat nyújt az Egyesület.  

 

Mikes Miklósné: 

Mivel mi kiesünk a szolgáltatások többségéből, én nem javasolnám az emelést. 

 

 

 



Deme Jánosné: 

Az én tapasztalatom, hogy azok az idősek, akik nem fizetnek tagdíjat, nem  is vesznek 

igénybe semmilyen szolgáltatást. 

 

Dankó Pál: 

Anikó, szerinted segítene valamit, ha valaki az Egyesületből oda menne néha? 

 

Deme Jánosné: 

Azt nem tudom. 

 

Határozati javaslatok: 

1. az elnökség javaslata: 2017-től 2300Ft tagdíj. 

2. Deme János, Gál Gyula: 2500Ft tagdíj. 

3. Szórádi Bálint, Mikes Miklósné: maradjon 2000Ft a tagdíj. 

 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazás után a következő döntést hozta: 

1.    3 szavazat 

2.    6 szavazat 

3.  10 szavazat 
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A Küldöttgyűlés 10 szavazattal a 2017. évre nem fogadta el a tagdíjemelést. 2017. évben 

a tagdíj változatlanul 2000Ft. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 10 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 



7. A jelölőbizottság megválasztása 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az új alapszabályunk értelmében a jelölőbizottságnak 4 tagja és 1 pót tagja kell, hogy legyen. 

Választások után 1 évvel jelölőbizottságot kell választani. Megkérném a korábbi 

jelölőbizottsági elnököt, hogy ismertesse a korábbi tagok névsorát. 

 

Técsy László: 

Jómagam, Szanics Miklós Szabolcs, Hegyes Jánosné, Szabóné Pethő Gyöngyi, és Mikes 

Miklósné. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az új Ptk. azt mondja, hogy elnökségi tag nem lehet jelölőbizottsági tag.  

Én javasolnám Gálné Imre Ibolyát, Király Ibolyát, Hegyes Jánosnét, Szabóné Pethő Gyöngyit, 

és Técsy Lászlót.  

 

Szórádi Bálint Mikes Miklósnét javasolta. 

 

A javasolt személyek elfogadták a jelölést. 
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A Küldöttgyűlés Gálné Imre Ibolyát 18 szavazattal, Hegyes Jánosnét 19 szavazattal, 

Szabóné Pethő Gyöngyit 12 szavazattal, Técsy Lászlót 17 szavazattal a jelölőbizottság 

tagjává választotta. * 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta:  

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

A jelölőbizottság mandátuma 5 évre szól. 



8. Vegyes ügyek. 

 

Szórádi Bálint: 

Vegyétek már le a telefonos menüt. Semmi értelme. 

 

Dankó Pál: 

Nekünk ez fontos, sokszor akár egy telefonszám, amit nem tudunk felírni. Megszüntetni nem 

fogjuk, de rövidíteni tudunk rajta. 

 

Gálné Imre Ibolya: 

Szeretettel meghívunk mindenkit május 30-án 11 órától ide, az Egyesület irodájába. A Heves 

megyei egyesülettől várunk 3 szakértőt, akik egy új játékot mutatnak be, amit látássérülteknek 

fejlesztettek ki. 

 

Más kérdés és hozzászólás nem volt. 

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

 

Kmf. 

 

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

hitelesítő                                                                                              hitelesítő 

 

 

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

  levezető elnök                jegyzőkönyvvezető 

 

* A Küldöttgyűlés Gálné Imre Ibolyát 18 szavazattal, Hegyes Jánosnét 19 szavazattal, Mikes 

Miklósnét 17 szavazattal, Técsy Lászlót 17 szavazattal a Jelölőbizottság tagjává választotta. 

Szabóné Pethő Gyöngyi a Jelölőbizottság póttagja lett 12 szavazattal. 

Javítottam: 2017. április 19. 

 

 

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

Jegyzőkönyvvezető    Hitelesítő   Hitelesítő 


