
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2020. 

július 20. napján tartott küldöttgyűlésén. 

 

 

Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20. 

Küldöttgyűlés ideje: 2020.július 20 10.00. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Nemes-Nagy Tündét a Küldöttgyűlés 

levezető elnökének és szavazatszámlálónak, Kiss Juditot, Marsó Mátét és Magyar Csabát. Az 

ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gál Gyulát és dr. Kissné Barna Zsuzsannát és Szanics 

Miklós Szabolcsot és Barkó-Szabó Juditot a jegyzőkönyv vezetésére valamint a 

tisztségviselők választások levezető elnökének Ballai Anna Máriát. 

 

1/2020. (07.20.) Küldött határozat. 

 

A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta. 

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

2. A felügyelő bizottság jelentésének megvitatása. E.A. Dr. Szegedi Zsolt. A felügyelő 

bizottság elnöke Mátészalkai Óda a fényhez klub banki ügyei. Ea: Nemes-Nagy 

Tünde, Deme Jánosné. 

3. Az egyesület 2019. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása, elfogadása. Ea: 

Nemes-Nagy Tünde elnök és Barkó-Szabó Judit egyesületi munkatárs. 

4. A 2021-évi tagsági díj emelése.  

5. Alapszabály módosítás. 

6. Elnöki zárógondolatok. 

7. Tisztségviselők választása. 

8. Vegyes ügyek. 



Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 17 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

1. Elnöki köszöntő. 

 

Nemes- Nagy Tünde köszöntötte a megjelent küldött társakat és eredményes munkát 

kívánt. 

  

2.A felügyelőbizottság beszámolója. 

Mátészalkai Óda a fényhez klub banki ügyei. 

 

Dr. Szegedi Zsolt felolvasta a felügyelőbizottság ülésén készült jegyzőkönyvet, valamint 

elmondta, hogy tagoktól megkeresés részükre nem érkezett. 

Az egyesület felügyelő bizottsága a közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja. 

Nemes- Nagy Tünde ismertette, hogy az Óda a fényhez klub számára gyűjtött adományok, 

támogatások amik az évek alatt összegyűltek, és az új rendelkezéseknek megfelelően nem 

lehetnek a klub számláján, sikerült megmenteni és azt a klubnak eljuttatni.  

Deme Jánosné elmondta, hogy az évek alatt kis adományokból gyúlt össze ez az összeg, régen 

még volt lehetőség sok kicsi számlán gyűjtögetni, később kért meg minket a bank, hogy 

egyesítsük ezeket a számlákat. És az ez utáni módosítások után jött a probléma, amiről szolt a 

történet.   

 



2/2020. (07.20.) Küldött határozat. 

A küldöttgyűlés a felügyelőbizottság beszámolóját elfogadta. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 17 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

 

3. Az egyesület 2019 évi közhasznúsági jelentésének megvitatása, elfogadása 

 

Nemes- Nagy Tünde megkérdezte a küldötteket, hogy mindenki el tudta-e olvasni a 

munkaanyagokat és van e valakinek kérdése, hozzá szólása. Kérdés nem volt. Nemes- Nagy 

Tünde elfogadásra javasolta a jelentést. 

 

2/2020. (07.20.) Küldött határozat. 

A küldöttgyűlés  egyhangúlag elfogadta az egyesület 2019 évi közhasznúsági jelentés 

pénzügyi és szakmai részét.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 17 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 



4. A 2021-évi tagsági díj emelése. 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy az elnökség javaslata 3000-Ft. Az egyesület 5 évente 

szokott tagdíjat emelni, és hozzátette, hogy ez csak egy javaslat nem kötelező. 

Dankó Pál elnökségi tag elmondta, hogy nem támogatja az emelést, mert az egyesület anyagi 

helyzete ezt nem indokolja. 

Deme János indokoltnak tartja az emelést, mert ez egyfajta elismerés az egyesület dolgozói 

részére. 

Gál Gyula javaslata 2800-Ft. 

 

3/2020. (07.20.) Küldött határozat. 

A küldöttgyűlés elfogadta az egyesület tagsági díjának 2021-évtől való emelését 3000-Ft-

ra. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 12 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: 1 megyei küldött 

Tartózkodott: 4 megyei küldött 

 

 

5. Alapszabály módosítása 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy ezt nem küldték, ki mint szakmai anyagot, merthogy 

össze kellett fésülni a különböző jogszabályokkal, ezért nem tudták ki küldeni.  

Nemes- Nagy Tünde megadta Barkó- Szabó Juditnak a szót, hogy ismertesse a változásokat.  



 

 

Nemes- Nagy Tünde hozzátette, hogy a módosításokat azért kell elfogadnunk, hogy több 

pályázaton indulhasson az egyesület és így hatékonyabban tudjunk dolgozni. 

 

4/2020. (07.20.) Küldött határozat. 

A küldöttgyűlés elfogadta az egyesület alapszabályának közhasznú és közfeladatot 

ellátásáról szóló bővítését. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 17 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

6. Elnöki záró gondolatok 

 

Nemes- Nagy Tünde ismertette az elmúlt 5 év munkáját bemutatta az egyesület elért 

eredményeit, partnereit, segítőit. Megköszönte az elnökség és a munkatársak munkáját. 

 

7. Tisztségviselők választása 

 

Ballai Anna Mária megkért mindenkit, aki nem küldött és nem szavazatszámláló, hogy hagyja 

el a termet. Majd köszöntette a küldött társakat és ismertette a szavazások menetét. 

A szavazatszámláló bizottság elnöke Kiss Judit. 



Ballai Anna Mária átadta a szót Hegyes Jánosné jelölőbizottsági elnöknek. A  

jelölőbizottság elnöke beszámolt arról, hogy minden jelölt elfogadta a jelölést. 

Barkó- Szabó Judit felolvasta a jelölteket. 

Elnökség jelöltjei: Dankó Pál, Gálné Imre Ibolya, Nemes- Nagy Tünde, Szanics Miklós 

Szabolcs. 

Felügyelőbizottsági jelöltek: Dr. Szegedi Zsolt, Kiss Éva, Gál Ildikó, Király Ibolya. 

Szövetségi küldött jelöltek: Gálné Imre Ibolya, Gál Gyula, Hegyes Jánosné, Király Ibolya, 

Nemes- Nagy Tünde, Szanics Miklós Szabolcs. 

Ezután az elnökség, felügyelőbizottság, és szövetségi küldött jelöltjei bemutatkoztak és a 

küldöttek nyílt szavazással felvették őket a jelölt listára. 

 

5 /2020. (07.20.) Küldött határozat. 

A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az elnökségi jelöltek, felügyelőbizottság, 

szövetségi jelöltek listáját.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 17 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Ezután a küldöttek titkos szavazáson leadták szavazataikat. 

Miután a szavazatok számlálása megtörtént a levezető ismertette az eredményt. 

 

 

 



6 /2020. (07.20.) Küldött határozat 

 

A küldöttgyűlés megválasztotta Szanics Miklós Szabolcsot 16 szavazattal, Gálné Imre 

Ibolyát és Dankó Pált 15 szavazattal az egyesület elnökségébe, és Nemes- Nagy Tündét 

14 szavazattal pót elnökségi tagnak.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: - 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

A levezető megkérte az elnökséget, hogy vonuljanak ki és válasszák meg az elnököt. Gálné 

Imre Ibolya visszalépett, így az elnökség tagjai Dankó Pál, Nemes- Nagy Tünde, Szanics 

Miklós Szabolcs. 

Miután visszajöttek Nemes- Nagy Tünde bejelentette az elnökség tagjait. 

Nemes- Nagy Tünde elnök, Dankó Pál alelnök, Szanics Miklós Szabolcs elnökségi tag, Gálné 

Imre Ibolya Pót elnökségi tag. 

Ezután a felügyelőbizottság megválasztása titkos szavazással. A levezető újra elmondta a 

szavazás menetét. 

7 /2020. (07.20.) Küldött határozat 

 

A küldöttgyűlés megválasztotta Dr. Szegedi Zsoltot 17 szavazattal, Kiss Évát 17 

Szavazattal, Gál Ildikót 15 szavazattal a felügyelőbizottság tagjának és Király Ibolyát 12 

szavazattal felügyelőbizottsági póttagnak.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 



Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: - 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

Ezután a levezető megkérte a felügyelőbizottságot, hogy válasszák meg egymás közt az 

elnököt. 

Az egyesület felügyelőbizottság elnöke Dr. Szegedi Zsolt lett. 

Ezután az egyesület szövetségi küldöttjei kerültek megválasztásra nyílt szavazással. 

 

8 /2020. (07.20.) Küldött határozat 

A küldöttgyűlés megválasztotta Gálné Imre Ibolyát 17 szavazattal, Hegyes Jánosnét 17 

szavazattal, Király Ibolyát 17 szavazattal, Nemes- Nagy Tündét 17 szavazattal, Szanics 

Miklós Szabolcsot 17 szavazattal szövetségi küldöttnek és Gál Gyulát 12 Szavazattal pót 

szövetségi küldöttnek.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: - 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott: - 

 

A levezető megkérdezte a küldötteket, hogy van e valakinek kérdése, észrevétele, panasza, 

valamint elmondta, hogy a jelölő bizottság jelenleg választási bizottság, és ha valakinek 

panasza van az a választási bizottság elnökéhez vagy az egyesület elnökéhez fordulhat 

panasszal írásban. Erre 8 napig van lehetőség. Panasszal kizárólag csak az élhet, aki részt vett 



a szavazásokon. A panaszokat beérkezésük után 15 napon belül meg kell válaszolni írásban. 

Amennyiben panasz nem érkezik a szavazólapokat 15 nap után meg kell semmisíteni. 

Ballai Anna Mária megköszönte a munkát. 

 

 

8. Vegyes ügyek 

 

2 küldött elhagyta az ülést, a jelenlévő küldöttek száma 15. 

Nemes- Nagy Tünde ismertetett néhány egyesületi programot. Valamint ismertette az 

eszközök listáját amiket az egyesület beszerzett. 

A vásárólt eszközök listája:  

Digitális nagyító, Orbit Reader Braille jegyzetelő, EVO E10 Könyvolvasó, Fehérbotok, 

színfelismerő és fénydetektor, ipad, Magyarul beszélő vérnyomásmérő, Magyarul beszélő 

asztali óra. 

Valamint a küldöttgyűlés 350.000-ft-ot szavazott meg Pető Mihályné javaslatára irodabútorok 

beszerzésére. 

 

8 /2020. (07.20.) Küldött határozat 

 

A küldöttgyűlés 350000-ft-ban maximalizálta a irodabútor beszerzésre fordítható 

összeget.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: - 10 megyei küldött 

A határozatot ellenezte: - 



Tartózkodott: 5 megyei küldött 

 

Deme Jánosné elmondta, hogy 2020 07.3.-án az Óda a fényhez klub a 24. születésnapját 

ünnepli a Szentpéteri Zsigmond kulturális központban 13 órától. 

 

Más kérdés és hozzászólás nem volt. 

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

 

 

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

hitelesítő                                                                                                   hitelesítő 

          Gál Gyula                                                                          Dr. Kissné Barna Zsuzsanna 

 

 

 

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

levezető elnök      Választást levezető elnök 

        Nemes-Nagy Tünde              Ballai Anna Mária 

 

 

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

       Jegyzőkönyv vezető       Jegyzőkönyv vezető 

    Szanics Miklós Szabolcs                                                                  Barkó-Szabó Judit 


