
Jegyzőkönyv  

 

 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2016. 

augusztus 10. napján tartott elnökségi ülésén. 
 

 

 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 2. 

Elnökségi ülés ideje: 2016. augusztus 10 13.00. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 

    Szanics Miklós Szabolcs 

   Dankó Pál 

Az egyesület munkatársai. 

 

 

Napirendi javaslatok 

1. A tagnyilvántartás naprakésszé tétele. 

2. Az őszi információs napok. 

3.  Telekom flotta.  

4. vegyes ügyek. 

 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

 

 

11/2016. (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.   A tagnyilvántartás naprakésszé tétele. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Alapszabályunkban úgy szerepel, ha valaki az adott év május 331 napjáig nem fizeti, be a 

tagdíjat azt törölnünk kell a nyilvántartásból. 168 tag került törlésre és ezt minden évben 

meg kell tennünk, hogy összhangba legyünk az új polgári törvénykönyvvel. A tagok 

kiértesítése folyamatos. 

 

12/2016. (08.10.) Elnökségi határozat. 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

 

2.  Az őszi információs napok. 

 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Információs napok idén is lesznek. Úgy gondoltam, hogy ne legyen az, hogy 2 kollega jár 

mindenhova 1 hétig, mindenki meg mutatja magát valahol és mivel több, mint 10 tagunk van, 

aki Budapesten vagy közelében lakik, október 6.-án 14 órától a szövetség épületében ott is 

tarthatunk információs napot.  

A menetrend: 

Szeptember 26.-án hétfőn kezdünk. Nyíregyháza és Nyíregyháza járás itt az egyesületben. 

Szeptember 28.-án szerdán Fehérgyarmat, ide Ibolya és Judit megy, ahol találkoznak az új 

EBH referenssel, Krisztiánnal. 

Október 3. hétfő, Géza és Técsy László 

Október 4 Vásárosnamény, oda Ibolya megy és Dóra. 

Október 6. Budapest, ide én és Judit megyünk.  

Október 13 Mátészalka, oda Dórával megyek és Krisztiánnal. 



Ezek lennének az időpontok. Az információs napokon lehet tagdíjat fizetni, valamint 

népszerűsíteni kell az egyesület kiadványait. Naptár rendelésre is van lehetőség. 

Dankó Pál induló pályázati elfoglaltságai miatt nem megy információs napokra angol és 

történelem hangos érettségi anyagot kell készítenie. 

 

 

 

3.  Telekom flotta. 

 

Dankó Pál: 

A tavai évben kötött a szövetség szerződést a Magyar Telekommal, és most lehetőség van 

arra, hogy tagok is csatlakozzanak a flottához. A feltételeket mi határozhatjuk meg. célszerű 

saját szerződést kötni a tagokkal. A kötelezettséget mi vállaljuk, fizetés stb. Nálunk 

adminisztrátorként Géza fog ezzel foglalkozni. Mi ezt, hogy a tagok beléphetnek 

szolgáltatásként szeretnénk meghirdetni a tagjaink felé.  

Az előfizetési díj nagyon kedvező 2700-Ft, 5.5-Ft a percdíja és flottán belül ingyenes. Az 

előfizetés nettó összege lebeszélhető az 2120-Ft, valamint 2 GB 4G-s internet is van még a 

csomagban.  

Azért kell szabályoznunk a csatlakozást, mert nemfizetés esetén az egyesületet terheli a 

felelősség.  

Javaslatok már voltak. Pl. 5000-ft kauciót kérjünk SIM kártyánként.  

A hűségidő 1 év. 

Számla befizetésre átutalással, és személyesen van lehetőség valamint csekken, de ebben az 

esetben a csekk díja a számlát terheli.  

Szóval ezekről kellene határoznunk, hogy ki és milyen feltételekkel léphessen be. 

 

Szabó Judit: 

De mik legyenek a feltételek. Az érvényes tagság az egyértelmű, de kell még valami és ki 

hathatja jóvá? 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Elnöki hatáskör lesz. De mint más fontos ügyekben mindig egyeztetek az irodavezetővel és az 

alelnökkel.  

Mint a tagfelvétel. Az is elnöki hatáskör alapszabály szerint. 

 

Dankó Pál: 

Én jövedelem igazolást kérnék. Bizonyos jövedelem alatt nem adnék. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében nagyon kevesen 

dolgoznak sokan szociális segélyből élnek.  

Én azt javaslom, hogy legyen, a minimál nyugdíj bizonyos százaléka. 

 

Dankó Pál: 

Én támogatom, hogy legyen jövedelemigazolás. 

Legyen, a minimál nyugdíj 120%-a.  

 



Szabó Judit: 

Legyen az egy főre jutó jövedelme 3500-ft.  

 

Dankó Pál: 

Akkor legyen, a minimál nyugdíj 150 százaléka 42750-ft. 

 

Szabó Judit: 

Akkor minden bevételt számítunk.  

 

Dankó Pál: 

Aki kiviszi a számokat az vállalja a felelősséget a SIM kártyánként. 

 

Szabó Judit: 

Még ami gyakori kérdés lesz, a számhordozás, hogy zajlik és mennyi idő. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Ha nincs hűség az előfizetésre, akkor be kell menni a szolgáltatóhoz, ott kérni kell egy 

nyilatkozatot, akkor tudjuk elindítani a számhordozási folyamatot. Aki T-Mobil-os annak nem 

kell. Állítólag 4-5 nap.  

 

Szabó Judit: 

Akkor ezt az információs napokon ezt már kommunikálhatjuk? 

 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Igen. 

Számlafizetés határideje 15 nap legyen. 

 

 

 

4. vegyes ügyek. 

 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

 Jelenleg van pár futó Pályázatunk, az önkormányzat Meg Mutatjuk A Világnak című 

pályázata, 3 filmet készít Tóth Péter önkéntes és Dankó Pál egyesületi munkatárs. Javaslatom 

lenne, hogy emeljük ki jobban a tanulásnál is jól használható eszközöket, amiket tanulásnál is 

jól lehet használni és akkor érzékenyítésnél is tudnánk használni. 

 

A szövetségből szóltak, hogy a Medicor által gyártott vérnyomásmérőt már nem gyártják.  

 

Van még a MOL Új Európa Alapítvány pályázata, ez is egy 2-es pályázat, Közösen A 

Közösségért 2. Ahol angol és történelem tételeket készítenek a közösségi szolgálatosok.  

Ezt is novemberig be kell fejezni. 

Még fut a Generáli Biztonságért Alapítvány e miatt a pályázat miatt olcsóbbak a kiadványaink 

a 2017 évben. Ebből a pályázatból 607700-ft-t kaptunk. Egészség nap lesz belőle, a 

kiadványok kedvezményesen jelennek meg belőle, lesz sport program és jövőre egy 

kirándulás. a Füzéri várhegyre.  

 



A parasport pályázatból is kell még költeni, augusztus 24.-én lesz a családi sportnap a 

múzeumfaluban.  

 

Van az 1%. A szövetségtől viszonylag sokat kaptunk, 442000-ft-ot, merthogy a működési 

költségből le vet a szövetség, és az 1%-ból többet adott. ebből 140000-ft-ot adtunk 

tanulmányi támogatásra, volt belőle működési költség és az otelló játékot vásároltuk meg az 

egyesület részére 2-t a mátészalkai és a fehérgyarmati klub számára egyet-egyet.  

Színházjegyet fizettünk még az 1%-ból, és ami esetleg még meg marad, azt tartalékolhatnánk. 

Indoklásnak a jövő évi Tavaszi Braille olvasás verseny megtartása. 

 

A NEA van még amire 250001-ft-ot kaptunk.  

 

Jelenleg ezek a futó pályázatok.  

 

Írtunk 2 pályázatot az FSZK-nak az egyik az érzékenyítésre, hogy a pedagógusok 

érzékenyítése stb., a másik pedig a stúdió fejlesztésére. A stúdió fejlesztésében szerepel a 

szolgáltatások bővítése PL: különböző használati útmutatók hanganyagának elkészítése stb.  

Vállaltunk idegen nyelvű kiadványt, ami lehetne hangos útikönyv, ha külfölden tartózkodunk, 

akkor tudjunk legalább alapkifejezéseket. első körben angol nyelven készítjük. 

Valamint pluszként vállaltuk, hogy információs levelet készítünk könnyen érthető formában a 

halmozottan sérült tagjaink számára.  

Igény mutatkozik még egy ifjúsági kiadvány előállítására is, de az csak hangos és Braille 

formátumban és abban is kellene segíteni, hogy az ifjúságot mi érdekli.  

Ezeket vállaltuk be, szeptember 1-től indulna, de még nem tudjuk, hogy nyertünk e.  

 

Volt NRSZH és Államkincstár ellenőrizés a 2015 évet és a 2016 eddigi részét ellenőrizték. 

Mindent rendben találtak.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Nemes-Nagy Tünde   Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök   Jegyzőkönyvvezető 

 


