Jegyzőkönyv
Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2018.
május 3. napján tartott küldöttgyűlésén.

Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, István utca 3.
Küldöttgyűlés ideje: 2018.május 3. 10:45.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Nemes-Nagy Tündét a Küldöttgyűlés
levezető elnökének és szavazatszámlálónak Balog Viktóriát. Az ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Bige Lajost és Király Ibolyát és Szanics Miklós Szabolcsot a jegyzőkönyv
vezetésére.
1/2018. (05.03.) Küldött határozat.
A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. Elnöki köszöntő. E.A. Nemes-Nagy Tünde Elnök
2. A felügyelő bizottság jelentésének megvitatása. E.A.: Szegedi Zsolt. A felügyelő
bizottság elnöke
3. Az egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentésének megismerése, megvitatása,
elfogadása. E.A. Nemes-Nagy Tünde elnök és Szabó Judit egyesületi munkatárs és
Kindrusz Katalin az egyesület könyvelője.
4. Az egyesület választási szabályzatának megismerése, elfogadása. EA: Nemes-Nagy
Tünde.
5. Az egyesület telefonos flottája. EA: Dankó Pál az egyesület elnökségének tagja.
6. Az egyesület közösségi programjainak ismertetése. EA: Gálné Imre Ibolya egyesületi
munkatárs.
7. Bejelentések, vegyes ügyek.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 14 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

1. Elnöki köszöntő.
Nemes-Nagy tünde köszöntötte a megjelent küldött társakat és megköszönte a tavai évben
végzett munkát.
Valamint ismertette a tavai év nyertes pályázatait, melyekből, közösségi programokat,
valósított meg, kirándulásokat szervezett, turisztikai kiadványt készített angol nyelven magyar
fordítással (az idei évben egy másik pályázatból a kiadványnak el fog készülni a német nyelvű
kiadása) az egyesület.
A tavai évben az egyesület kiadványai változatlanul megjelentek, valamint kiegészült a
Fülbevaló női magazinnal.
Az egyesület közel 2500 embernek tartott érzékenyítő foglalkozást.
Számos partner szervezettel működik együtt az egyesület.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az egyesületnek vannak segédeszközei, amit lehetőség
van kölcsönözni, de ezt a lehetőséget a tagság nem veszi igénybe.
Illetve a megjelent küldöttek megismerték az idei év nyertes pályázatait, valamint az
egyesület aktualitásait.

2. A felügyelőbizottság beszámolója
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy a felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyvét minden
küldött megkapta és a küldöttek megismerték és elolvasták, ezért nem kerül sor a
jegyzőkönyv felolvasására. Ezután megadta a szót a felügyelőbizottság elnökének, hogy tartsa
meg beszámolóját.
Dr. Szegedi Zsolt megtartotta beszédét, melyben elmondta, hogy az elmúlt időszakban
részükre sem hivatalos szervtől, sem a tagságtól megkeresés nem érkezett és az egyesület
munkája a jogszabályoknak megfelelően működik.
Az egyesület felügyelő bizottsága a közhasznúsági jelentést és az egyesület 2018-évi
költségvetési tervezetét elfogadásra javasolja.

2/2018. (05.03.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés az egyesület 2017 évi felügyelőbizottsági jelentését elfogadta.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 14 megyei küldött.

A határozatot ellenezte: Tartózkodott: 3. Az egyesület 2017. évi közhasznúsági jelentése.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy a közhasznúsági jelentés egyszerűsített (közérthető)
formában kiküldésre került a küldötteknek. Megkérdezte a küldötteket, hogy sikerült e
elolvasni, megérteni.
A küldöttek igenlő válasza után Nemes-Nagy Tünde elfogadásra javasolta.

3/2018. (05.03.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés az egyesület 2017 évi közhasznúsági jelentését 1 ellenszavazattal
elfogadta.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 13 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: 1 megyei küldött.
Tartózkodott4. Az egyesület választási szabályzatának megismerése.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az egyesület alapszabálya miatt kell a választási
szabályzatot módosítani, hogy összhangba legyenek. Amit Dr. Petrus Anna készített el.
Gál Gyula kérésére a módosított választási szabályzat szövege felolvasásra került.
Megismerés után Nemes-Nagy Tünde a módosított választási szabályzatot elfogadásra
javasolta.

4/2018. (05.03.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés az egyesület módosított választási szabályzatát egyhangúlag elfogadta.
Indokolás: -

FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 14 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

5. Az egyesület telefonos flottája.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy Dankó Pál egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni,
ezért Barkó-Szabó Juditot kérte fel a napirendi pont bemutatására.
Barkó-Szabó Judit ismertette a flotta belépési feltételeit és elmondta jelenleg 32-fő van a
flottában.

6. Az egyesület közösségi programjainak ismertetése.
Nemes-Nagy Tünde megadta Gálné Imre Ibolyának a szót, hogy ismertesse az egyesület
közösségi programjait.
Gálné Imre Ibolya bemutatta az egyesület közösségi programjait.
-május 10.-én Távszem bemutató.
-május 11-12. Braille olvasás verseny.
-május 15 Apa olvas
-május 18. Jósa András múzeum.
-május 24. Debreceni állatpark látogatás gyerekeknek.
-június 12. családi nap.
-június 26. egyesületi kirándulás.
Valamint a többi program a pályázatok függvénye.
Nemes-Nagy Tünde kiegészítette az elhangzottakat, elmondta, hogy a tavasszal a körzeti
csoportoktól megkérdezte, hogy szeretnének e segédeszköz bemutatót és ebben az ügyben
csak Mátészalka jelzett csak vissza.
Deme Jánosné elmondta, hogy május 17.-én lesz 22 éves az Óda a fényhez klub ahova a
klubvezető meghívta az egyesület dolgozóit.

7. vegyes ügyek.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy a küldöttgyűlés után elnökségi ülés lesz és elmondta, ha
a megjelentek ideje engedi, vegyenek részt.
Deme János megkérte az egyesületet, hogy hivatalosan jelezzék a volán felé, hogy
buszokon a megállók bemondása általában nincs, ha van is akkor meg halk.

a

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy minden évben jelezzük, de változás nem történik,
körülbelül 1 hónapja is beadtuk a volán felé a hiányosságokról az észrevételünket.
Más kérdés és hozzászólás nem volt.
Nemes-Nagy Tünde megköszönte a munkát és bezárta az ülést.
Kmf.

-------------------------------------hitelesítő

----------------------------------------levezető elnök
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--------------------------------------------jegyzőkönyv vezető

