
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2020. 
augusztus 10 napján tartott elnökségi ülésén. 

Elnökségi ülés helye:   4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2020.augusztus 10 09:00 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde 

   Szanics Miklós Szabolcs 

  Dankó Pál 

 Barkó- Szabó Judit 

 Kozma Nikoletta 

 Csorbáné Mágori Gabriella  

 Gálné Imre Ibolya 

 Balog Viktória  

Napirendi javaslatok 

1. Döntés az elnökségi munkaértekezletek és a küldöttgyűlések jegyzőkönyveit készítő 

személyéről. 

2. Döntés az adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről. 

3. Döntés az egyesület irodavezetőjének kinevezéséről. 

4. Döntés az egyesület elnöksége mellett működő segédeszköz bizottság személyi 

összetételéről. 

5. Döntés az egyesület mellett működő egyéb bizottság létrehozásáról.  

6. Tájékoztató az egyesület aktuális pályázatairól. 

7. Tájékoztató az egyesület közösségi programjairól. 

8. Egyebek.  



Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

9/2020. (08.10.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

1.  Döntés az elnökségi munkaértekezletek és a küldöttgyűlések jegyzőkönyveit készítő 

személyéről. 

Nemes-Nagy Tünde  Szanics Miklós Szabolcsot javasolta, aki elfogadta a felkérést és az 

elnökség meg szavazta. 

10/2020. (08.10.) Elnökségi határozat. 



Az elnökség elfogadta, hogy Szanics Miklós Szabolcs készítse a jegyzőkönyveket a 

következő időszakban. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

2.  .Döntés az adatvédelmi tisztviselő kinevezésérő.  

Nemes- Nagy Tünde Elmondta az adatvédelmi tisztviselő feladatát. Az elnökség Barkó- 

Szabó Juditot javasolta, aki elfogadta a felkérést. 

  

11/2020. (08.10.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség Barkó- Szabó Juditot bízta meg, hogy legyen az egyesület adatvédelmi 

tisztviselője. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  



Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott 

3.  Döntés az egyesület irodavezetőjének kinevezéséről. 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy egy pályázat érkezett, Dankó Pál pályázott az 

irodavezető pozícióra.  

Nemes- Nagy Tünde Dankó Pált nevezte ki az egyesület irodavezetőjének. 

4. Döntés az egyesület elnöksége mellett működő segédeszköz bizottság személyi 

összetételéről. 

Nemes- Nagy Tünde ismertette a segédeszköz bizottság korábbi tagjait, és őket javasolja az 

elkövetkező időszakra is. Az elnökség is támogatta a változatlan összetételt. 

12/2020. (06.12.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség Dankó Pált, Barkó- Szabó Juditot és Gál Gyulát választotta a segédeszköz 

bizottság tagjainak. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  



Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

5. Döntés az egyesület mellett működő egyéb bizottság létrehozásáról. 

Dankó Pál javasolt egy okos klubot ahol életvitelt segítő technológia ötletbörzét lehetne 

tartani. Az elnökség támogatta. 

13/2020. (06.12.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség Alma Órák néven minden hónap csütörtökén 14.00- 16.00- óra között 

foglalkozást tart a tagok részére. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

6. Tájékoztató az egyesület aktuális pályázatairól. 



Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy jelenleg futó pályázataink vannak, jelenleg civil 

szervezeteknek nem írnak ki új pályázatokat.  

7. Tájékoztató az egyesület közösségi programjairól. 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy egyeztetett a körzeti csoport vezetőkkel és meg van az 

információs napok időpontja ami a következő. 

 Szeptember 17 Mátészalka 

 Szeptember 21 Nyíregyháza város/járás. 

 Szeptember 22 Vásárosnamény.  

 Szeptember 28 Kisvárda. 

 Szeptember 30 Fehérgyarmat. 

Augusztus 14 segédeszköz bemutató. 

Augusztus 28-30 Braille olvasásverseny. 

8. Vegyes ügyek. 

Gálné Imre Ibolya elmondta, hogy a nyári időszakban 960 embernek tartott érzékenyítő 

foglalkozást 11 különböző táborban.  

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy várunk még ellenőrzést a Magyar államkincstártól és a 

foglalkoztatási hivataltól valamint még idén az MVGYOSZ is jön ellenőrizni. 

Teljes létszámmal részt vettünk az országos küldöttgyűlésen.  

Meghatároztuk a naptárak és a kiadványok árait, melyről hírlevélben tájékoztatjuk az 

érdeklődőket.  

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



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

Nemes-Nagy Tünde   Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök   Jegyzőkönyvvezető 


