Jegyzőkönyv
Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2017.
május 10. napján tartott küldöttgyűlésén.

Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, István utca 3.
Küldöttgyűlés ideje: 2017.május 10 10:45.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Nemes-Nagy Tündét a Küldöttgyűlés
levezető elnökének és szavazatszámlálónak, Balog Viktóriát. Az ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Deme Jánosnét és Király Ibolyát és Szanics Miklós Szabolcsot a jegyzőkönyv
vezetésére.
1/2017. (05.10.) Küldött határozat.
A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. Elnöki köszöntő. E.A. Nemes-Nagy Tünde Elnök
2. A felügyelő bizottság jelentésének megvitatása. E.A. Dr. Vasné Dr. Kemecsei Hedvig.
A felügyelő bizottság elnöke
3. Az egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentésének megismerése, megvitatása,
elfogadása. E.A. Nemes-Nagy Tünde elnök és Szabó Judit egyesületi munkatárs.
4. Az egyesület 2017 évi költségvetése. E.A. Szabó Judit egyesületi munkatárs.
5. Döntés az egyesület 2018 évi tagdíjának meghatározásáról. Az elnökség javaslata
2500-ft/fő/év. E.A. Dankó Pál egyesület irodavezetője.
6. Az MVGYOSZ szakmai munkájának bemutatása. E.A. Angyal Gábor.
7. Vegyes ügyek.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 16 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

1. Elnöki köszöntő.
Nemes-Nagy tünde köszöntötte a megjelent küldött társakat és megköszönte a tavaji
évben végzett munkát. Valamint tájékoztatást adott Szórádi Bálint bejelentéséről.
Elmondta, hogy a hiba jogszerűen javításra került a 2016. évi jegyzőkönyvben.
Valamint Szanics Miklós Szabolcs a jegyzőkönyv vezetője elnézést kért a
küldöttektől a figyelmetlenségért.

2. A felügyelőbizottság beszámolója.
Nemes-Nagy Tünde megadta a szót a felügyelőbizottság elnökének, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Dr. Vasné Dr. Kemecsei Hedvig felolvasta az ülésükről készült jegyzőkönyvet.
Melynek szövege megtalálható a Felügyelő bizottsági ülési jegyzőkönyv című mellékletben.
Szórádi Bálint hozzászólt a felügyelőbizottság jelentéséhez, az adminisztrációs hiba tényét és
annak jogszerű javítását nem tudja elfogadni, állítása szerint választási csalás történt.
A vádakat Szanics Miklós Szabolcs a jegyzőkönyv írója és Nemes-Nagy Tünde az egyesület
elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítői is elutasítják és a vádakat túlzónak tartják.
dr. Vassné dr. Kemecsei Hedvig tájékoztatta Szórádi Bálint megyei küldöttet, hogy a felhozott
vádak megalapozatlanok.
A felügyelőbizottság a közhasznúsági beszámolót megismerés után elfogadta és a
küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

2/2016. (05.23.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés az egyesület 2016. évi felügyelőbizottsági jelentését elfogadta.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 14 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: 1 megyei küldött.
Tartózkodott: 1 megyei küldött.

3. Az egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentése.
Nemes-Nagy Tünde tájékoztatta a küldötteket, hogy a beszámoló a PK242-es
nyomtatvány alapján készült közérthető formában. (a PK242 nyomtatvány képernyő
olvasó szoftverrel érthetően nem olvasható.)
Melynek szövegét Szabó Judit olvasta fel a küldöttek számára melyet jelen dokumentum
közhasznúsági jelentés című melléklete tartalmazza.
Nemes-Nagy tünde bemutatta a körzeti csoportokat és ismertette az egyesület kiadványait,
szolgáltatásait, melyet nem csak a megyében élő látássérültek, hanem az egész országból
igénybe vehetnek a látássérültek.
Az elhangzottakhoz kérdés nem volt, így a levezető elnök elfogadásra javasolta a
közhasznúsági jelentést.

3/2017. (05.10.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés az egyesület 2016 évi közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadta.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 16 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: Tartózkodott4. Az egyesület 2017 évi költségvetése.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az elnökség év elején már meghatározott egy
költségvetési tervezetet, amit Szabó Judit olvasott fel a küldötteknek.
A felolvasott költségvetés szövege az egyesület költségvetése című mellékletében olvasható.
Nemes-Nagy Tünde kiegészítette az elhangzottakat. Az egyesülettől vettek el foglalkoztatási
létszámot (2 fő), de amelyet május 1.-től 1 fővel sikerült pótolni, Kozma Nikoletta
személyében, aki 2017. május 1 és december 31 között dolgozik az egyesületnél. Szeptember
1.-től Dankóné Szabó Katalint is újra köszönthetjük az egyesület dolgozói között.
Valamint aktuális nyertes pályázatokról kaptak tájékoztatást a küldöttek
Nemes-Nagy Tünde megadta a szót a küldötteknek.
Hozzászólás nem volt.

4/2017. (05.10.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés az egyesület 2017 évi költségvetését egyhangúlag elfogadta.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 16 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

5. Döntés az egyesület 2018 évi tagdíjának meghatározásáról.
Nemes-Nagy Tünde ismertette az elnökség javaslatát, amely 2500-Ft.
Az elnökség álláspontját Dankó Pál ismertette, elmondta a jelölteknek, hogy az elmúlt évben
ő volt, aki ellenezte az emelést, de már költségvetési szempontból is nagyon sokat számítana,
és több mint 5 éve a tagdíj nem változott.
Nemes-Nagy Tünde megadta a küldötteknek a szót, hogy ismertessék álláspontjukat.
Szórádi Bálint a tagdíj 2000-Ft megtartása mellett szólt, javaslata, hogy az elnök mondjon le a
tisztelet díjáról és az fedezi az emelés általi többletbevételt. Valamint állította, hogy az
egyesület dolgozói a költségvetésből forrásokat vesznek ki.
Berecki Istvánné is 2000-Ft-ot javasol.
Bige Lajos, Király Ibolya, Gál Gyula, 2500-Ft-ot javasol.
5/2017. (05.10.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés nem fogadta el a tagdíj 2000-ft összegét a 2018-as évre.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 2 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

6/2017. (05.10.) Küldött határozat.
A küldöttgyűlés elfogadta, hogy a 2018-as évre az egyesületi tagdíj 2500-Ft legyen.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 14 megyei küldött.
A határozatot ellenezte: TartózkodottSzabó Judit szót kért, hogy a Szórádi Bálint által vélelmezett kifizetésekre reagáljon.
Szabó Judit elmondta, hogy a pályázati pénzek és kifizetések, megbízási díjak célzott
források. Azokat csak a pályázatban meghatározott jogcímekre lehet fordítani. Amit így
valamelyik önkéntes segítő vagy esetleg valamelyik egyesületi munkatárs felvesz az a
pályázati forrás fedezi. Nem az egyesület költségvetését terheli. Ezeket a pályázati forrásokat
csak a pályázatban meghatározott célra lehet fordítani, nem fordítható működésre,
támogatásokra és nem képezi az egyesület saját vagyonát.
Szórádi Bálint szóban kérte az elmúlt 5 év pályázatainak megvizsgálását, mert
szabálytalanságokat vélelmez. Valamint iratbetekintést kért.
Nemes-Nagy Tünde és dr. Vasné dr. Kemecsei Hedvig tájékoztatta, hogy lehetősége van erre,
de a szóbeli bejelentés alapján erre lehetőség nincs. Alapszabályban szerepel, hogy
iratbetekintés és szabálytalanság miatti feljelentésre kizárólag írásban van lehetőség.
Dr. Vasné dr. Kemecsei Hedvig lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról.
Indoklás: Polgári munkái mellett nem tudja ellátni feladatait.
Időközben 1 küldött eltávozott, a jelen lévő küldöttek száma 15 fő.
A fenti rágalmak és összeférhetetlenségek miatt számos küldött felkérte Szórádi Bálintot,
hogy küldötti státuszáról mondjon le.
Szórádi Bálint válaszában tájékoztatta a küldötteket, hogy önként le nem mond, de kizárása
esetén feljelentést tesz.
További 2 küldött elhagyta az ülést, a jelenlévő küldöttek létszáma 13 fő.
Szórádi Bálint kizárásában nem született döntés.
6. Az MVGYOSZ szakmai munkájának bemutatása.
Angyal Gábor bemutatta az MVGYOSZ szolgáltatásait, valamint segédeszközökről tartott
szóbeli ismertetőt.

7. Vegyes ügyek.
Nemes-Nagy Tünde ismertette a küldöttekkel az egyesület idei programjait és kérte a
küldötteket, hogy körzetükben lehetőségük szerint népszerűsítsék azokat.

Más kérdés és hozzászólás nem volt.
Nemes-Nagy Tünde megköszönte a munkát és bezárta az ülést.
Kmf.
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----------------------------------------levezető elnök
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--------------------------------jegyzőkönyv vezető

