
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2020. 
június 12 napján tartott elnökségi ülésén. 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2020.június 12 09:00 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde 

   Szanics Miklós Szabolcs 

  Dankó Pál 

 Barkó-Szabó Judit  

Napirendi javaslatok 

1. A küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 

2. Tájékoztatás a karantén időszakban végzett munkáról.  

3. Egyebek.  

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

7/2020. (06.12.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  



Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

1. A küldöttgyűlés időpontjának meghatározása 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy a kormány június 18-án tárgyalja a rendkívüli jogrend 

visszavonását, és ha megszavazzák, akkor 90 napon belül meg kell tartani a küldöttgyűlést 

ami a járványhelyzet miatt elmaradt. 

A felügyelőbizottság június után ülésezik, ezért valamikor júliusban lehet a küldöttgyűlést 

megtartani. 

2.  . Tájékoztatás a karantén időszakban végzett munkáról.  

Nemes-Nagy Tünde tájékoztatta az elnökséget az elmúlt időszakban végzett munkáról. 

A kiadványok készítése zavartalanul zajlott valamint a Braille feliratok készítése is. 

A hang stúdió fejlesztése is megtörtént, festés, szoftverek és hardver eszközök fejlesztése. 

Személyes ügyfélfogadás nem volt, de telefonon való egyeztetés után a megfelelő 

intézkedéseket betartva volt mód a személyes segítségnyújtásra. 

Ebben az időszakban kiírtuk a Karantén szakács könyv pályázatot, a tanulmányi pályázatot, a 

segédeszköz pályázatot, a tele fotel szlogen pályázatot, valamint még adtunk be pályázatokat, 

Krízis pályázat amin 409000-ft-ot nyertünk, ebből informatikai eszközöket vettünk.    

Valamint ez a pályázat 3 krízisben nyújtott segítséget: Társadalmi krízis: a vonatkozó 

rendeleteket , jogszabályokat önkéntesek felolvasták és a tele fotel szolgáltatás 9-ces gombja 

alatt hallgathatták meg az érdeklődők. 



Szociális krízis: Az egyesület munkatársa Gálné Imre Ibolya felhívta az összes egyesületi 

tagot. 

Oktatási krízis: Informatikai segítségnyújtást vállaltunk, tankönyvek felkutatását, 

digitalizálását vállaltuk. 

Még több pályázat is elbírálásra vár. 

Elkészült a Nyíregyháza város civil alap támogatásával a Nálatok laknak-e állatok című 

hangos kiadvány.  

június 2.-tól újraindult a munka, elkészült az akadálymentes kávélap a tokaji kávépörkölő 

manufaktúra és kávéház részére,  a szemezgető kiadvány is felolvasásra kerül. 

Az MVGYOSZ megkeresett minket, hogy a telefotel szolgáltatásba vegyük be a hírlevelüket 

ez még folyamatban van. 

Az elmaradt programokat igyekszünk pótolni. 

3. Egyebek. 

Az egyesületünk kapott adományba 4db szobakerékpárt az Aktív fiatalokért egyesülettől. 

1db az egyesületben marad a dolgozók részére, a többit az egyesületi tagok tartós 

kölcsönzésre kérhetik. 

8/2020. (06.12.) Elnökségi határozat. 

Elnökségi határozat: Az aktív fiatalok egyesületétől kapott 4 szobakerékpárból egy az 

egyesületben marad a dolgozók részére, a másik három darab az egyesületi tagok számára 

tartós kölcsönzés keretein belül minimum fél maximum egy évre kölcsönözhető. 

A kölcsönzés feltételeit a tartós bérbeadási szerződés tartalmazza. 



Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

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

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

Nemes-Nagy Tünde   Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök   Jegyzőkönyvvezető 


