
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2019. 

november 25. napján tartott küldöttgyűlésén. 

 

Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, Búzatér 20. 

Küldöttgyűlés ideje: 2019.november 25 10.45. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Szanics Miklós Szabolcsot a Küldöttgyűlés 

levezető elnökének és szavazatszámlálónak, Balog Viktóriát. Az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Bige Lajost és Gálné Imre Ibolyát és Dankó Pált a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

4/2019. (11.25.) Küldött határozat. 

A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

1. Felügyelőbizottsági tag megválasztása. 

2. Az egyesület megtakarításának felhasználása. 

3. Vegyes ügyek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 10 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 



1. Felügyelőbizottsági tag megválasztása. 

 

Szanics Miklós Szabolcs elmondta, hogy miért van szükség új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására majd elmondta, hogy az elnökség Kis Évát javasolja, aki ez után 

bemutatkozott a küldötteknek, akit a megjelent küldöttek egyhangúlag megválasztottak 

felügyelőbizottsági tagnak. Ezután a küldöttek egy perces néma csenddel emlékeztek meg 

elhunyt tagtársunkról, Zellerikné Molnár Máriáról. 

      

    5/2019. (11.25.) Küldött határozat. 

A Küldöttgyűlés Kiss Évát felügyelőbizottsági tagnak ellen szavazat nélkül elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 10 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

2. Az egyesület megtakarításának felhasználása. 

Szanics Miklós Szabolcs megadta Dankó Pálnak a szót. 

Dankó Pál elmondta, hogy az egyesület megtakarítása jelenleg 2756450-ft. Ez a megtakarítás 

a Takarék Bankban    van. Az elnökség továbbra is szerette volna állampapírba befektetni, de 

erre az új szabályozások miatt erre már nincs lehetőség. A megtakarítás jelenleg egy ezrelékes 

kamaton van a szánlán. 

Befektetés tőkegarancia nélkül lenne, de ekkor a kockázat magas.  

Az elhangzottak után Dankó Pál a kérdést vitára bocsátotta.  



Dankó Pál javaslata, hogy felhasználhatnánk segédeszközök beszerzésére vagy irodabútorok 

cseréjére.  

Deme Jánosné javaslata, hogy szavazzunk erről a kérdésről szavazzunk a következő 

küldöttgyűlésen.  

Gálné Imre Ibolya a segédeszközök beszerzését támogatja. 

Nagy Géza javaslata, hogy két millió forintot tartsunk meg a fennmaradó összeget költhetnénk 

segédeszközök beszerzésére.  

A küldöttgyűlés határozott arról, hogy 756450-ft-ot segédeszközök fejlesztésére fordítja, a 

fennmaradó összegről a következő küldöttgyűlésen határoznak. 

 

    6/2019. (11.25.) Küldött határozat. 

A Küldöttgyűlés az egyesület megtakarításából 756450-ft összeget hagyott jóvá az 

egyesület segédeszközeinek beszerzésére, fejlesztésére.  

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 10 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

 

 

 

 



3. Vegyes ügyek. 

 

Dankó Pál a Távszem szolgáltatásról tartott előadást, elmondta, hogy a második körös 

pályázatok kiosztása december második hetében lezárul és így a csúszások miatt a 

kötelezettségeket január végéig kell teljesíteni.  

Barkó-Szabó Judit tájékoztatta a küldötteket, hogy az egyesület december 19 után zárva tart de 

2020 január 2.-tól    újra várjuk az ügyfeleket, valamint elmondta, hogy a szövetség ellenőrzést 

tartott az egyesületben és mindent rendben talált.  

Nagy Géza kérdezte, hogy van előrelépés a tagkönyv ügyében.  

Gálné Imre Ibolya elmondta, hogy a legutóbbi országos küldöttgyűlésen volt róla szó, a jövőben 

terviezik a tagkönyvet plasztik kártyára cserélni. 

Deme Jánosné tolmácsolta ismerősei kérését, szeretnék ha több információs levél lenne az 

egyesülettől.  

A kérés továbbításra kerül.  

 

Más kérdés és hozzászólás nem volt. 

Szanics Miklós Szabolcs megköszönte a munkát és bezárta az ülést. 

Kmf. 

 

 

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

hitelesítő                                                                                                   hitelesítő 

 

 

 

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

levezető elnök       jegyzőkönyv vezető 


