
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2020. 
december 16 napján tartott elnökségi ülésén. 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2020.december 16 10:00 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 
    Szanics Miklós Szabolcs 
   Dankó Pál 

  Barkó- Szabó Judit 

Napirendi javaslatok 

1. Az MVGYOSZ-tól kapott 2019. évi állami támogatás felhasználásának ellenőrzése, és 

a 2020. évre vonatkozó szempontrendszer ismertetése. 

2. Az egyesület által használt vakegy@upcmail.hu mailcím, szolgáltató által 

megszüntetése, új bevezetése. 

3. 2021-re áthúzúdó pályázatok, és megvalósításra váró programok. 

4. Foglalkoztatás 2021-ben 

5. A választó küldöttgyűlés által felszabadított pénz felhasználása, irodabútorok 

beszerzése céljából. 

6. Tájékoztató a Megyei Felzárkózási fórum és az esélyteremtési paktum 

munkacsoportban végzett munkáról 

7. 2020. év értékelése 

8. Flotta 

9. Egyebek..  

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 
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14/2020. (12.16.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

1. Az MVGYOSZ-tól kapott 2019. évi állami támogatás felhasználásának ellenőrzése, és 

a 2020. évre vonatkozó szempontrendszer ismertetése. 

 Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az MVGYOSZ volt nálunk ellenőrzésen és a szövetség 

14 büntetőpontot állapított meg. Ami országos viszonylatban egyáltalán nem rossz eredmény, 

mert vannak egyesületek ahol 900 és 2000 büntetőpontot állapítottak meg. 

Ezután Barkó- Szabó Judit felolvasta a szövetség új szempontrendszerét.  

2. Az egyesület által használt vakegy@upcmail.hu mailcím, szolgáltató által 

megszüntetése, új bevezetése. 
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Dankó Pál elmondta, hogy az egyesület upcmail végződésű e-mail címei hamarosan meg 

fognak szűnni, mivel az upc és a Vodafone egyesült és a Vodafone ezeket az e-mail címeket 

megszünteti. Valamint elmondta, hogy a tagoknak már a múltban is szorgalmazta a 

vakegy.hu-ra végződő mail címek használatát. 

Az elnökség javaslata latasserultek@vakegy.hu.  

15/2020. (12.16.) Elnökségi határozat. 

Elnökségi határozat: Az egyesület vakegy@upcmail.hu mail címe szolgáltató általi 

megszüntetése miatt, latasserultek@vakegy.hu címre változik.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

3. 2021-re áthúzúdó pályázatok, és megvalósításra váró programok. 
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Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy 2021-re az Alternatív Közösségek Egyesülete, Más 

szemmel projektje húzódik át, melyből folytatni kell a telefotelt, valamint megvalósításra vár 

egy oktatási konferencia. A pályázat Március 31-ig tart. 

4. Foglalkoztatás 2021-ben 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy Barkó- Szabó Judit már megírta és beadta a 

foglalkoztatási. pályázatot, és már csak az elbírálásra várunk. 

Valamint Kozma Nikoletta szerződése 2020 december 31.-én lejár, és az ő szerződése nem 

lesz meghosszabbítva. 

5. A választó küldöttgyűlés által felszabadított pénz felhasználása, irodabútorok 

beszerzése céljából. 

Dankó Pál elmondta, hogy a bútorok beszerzése folyamatos, már 20 db széket sikerült 

beszerezni. A többi bútor beszerzése is hamarosan megtörténik.  

6. Tájékoztató a Megyei Felzárkózási fórum és az esélyteremtési paktum 

munkacsoportban végzett munkáról 

Az Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat által kezdeményezett munkacsoportban Nemes-Nagy 

Tünde képviselte az egyesületet. A megyei esélyteremtési paktum által elkészített szociális 

szolgáltatási úttérkép elkészítésében is aktívan közreműködött, mely a megyében élő 

fogyatékossági csoportok nehézségeit mutatja be, illetve javaslatot tesz a Belügyminisztérium 

felé, a hiányterületek orvoslására. A munka anyagba bekerült az akadálymentesítés, a 

foglalkoztatás, a fogyatékossággal élő nők társadalmi jelenléte, a szemléletformálás, az 

egyenlő esélyű hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a választás és szavazás 



rendjéhez, és az oktatáshoz. A munkacsoport megfogalmazta, hogy 2021-ben életre hívja, az 

akadálymentesítési munkacsoportot. 

7. 2020. év értékelése 

Az egyesület elnöksége úgy véli, hogy a rendkívüli helyzetben is, elvégeztük az idei 

munkánkat. Megrendelőink felé teljesítettük a szolgáltatásokat, időben megjelentek 

kiadványaink, tavasszal alkalmaztuk 2 hónapig a Home Office munkaformát, és minden 

dolgozónk egészségesen éli át ezt az időszakot. 

Az egyesület nemzetközi kapcsolatai. 

Az elnökség támogatja Dr. Csiky Nándor önkéntes munkatársunk ötletét, mely egy az 

egyesület szolgáltatásait bemutató film elkészítését tartalmazza, Angol és német nyelveken. 

Cél nyitni határainkon túlra, kapcsolatfelvétel nemzetközi látássérültekkel foglalkozó 

szervezetekkel, partnerkapcsolatok kiszélesítése, az egyesület szolgáltatásainak bemutatása, 

akár a más országokban élő Magyar ajkú látássérülteket is megcélozva.  

8. Flotta 

Jelenleg 111 tagja van a szolgáltatásnak. A 2020-as díjakat mindenki befizette. A szolgáltatás 

adminisztrációját, Barkó-Szabó Judit és Dankó Pál koordinálják. A Magyar Telekom 

kérésének eleget téve, 2020. november és 2021. január 20. között, új flotta tag és új 

telefonszám az egyesületi flottába nem vonható be, az ügyintézés lassúsága miatt. 

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



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

Nemes-Nagy Tünde     Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök     Jegyzőkönyvvezető 


