
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete 2017. március 27. napján tartott elnökségi 

ülésén. 
 

 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3.  

Elnökségi ülés ideje: 2017.március 27 15.00. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde Elnök.  
   Szanics Miklós Szabolcs Alelnök.  
   Dankó Pál Elnökségi tag.  

Az egyesület munkatársa, Szabó Judit  

 

Napirendi javaslatok 

 

1. A 2016 évi küldöttgyűlés jegyzőkönyvének javítása. 

2. A segédeszköz bizottság tagjai. 

3. Az MVGYOSZ-től kapott 1% felhasználása. 

4. A 2017 évi küldött gyűlés előkészítése. 
 

5. Bejelentések. 
 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, 
de szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

4/2017. (03.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 



A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

1.   A 2016 évi küldöttgyűlés jegyzőkönyvének javítása. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 
Megújult az egyesület honlapja, ahol eddig is fent voltak az elnökségi JKV-k és 
határozatok.  

Az egyik küldött társunk, Szórádi Bálint jelezte, hogy a 2016. évi küldött gyűlés 
jegyzőkönyvében és határozataiban hibát talált.   

Mikes Miklósné nem szerepel a megválasztott jelölőbizottsági tagok között. 

Egy jegyzőkönyv elkészítésén többen is dolgoznak. Hangfelvételről írja a 
jegyzőkönyvvezető, átnézte egy látó munkatárs, hitelesítette két hitelesítő és a 
végén elnökként aláírtam, majd a közhasznúsági jelentéssel együtt, letétbe 
helyeztük a bíróságnál. Mivel ilyen adminisztrációs hibát még nem vétettünk, 
állásfoglalást kértem a teendőkről Dr. Szegedi Zsolt ügyvédtől, az EBH megyei 
referensétől és ennek függvényében fogok eljárni.  

 

2.  A segédeszköz bizottság tagjai. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az egyesület könyvelését 2017. évben is a Plaster- Trade Bt végzi. Az új Könyvelő 
Kindrusz Kata, aki januárban kapta feladatként az egyesület pénzügyi 
tevékenységeit. Az egyesület és a könyvelő iroda között megkötésre került 
szerződésben némi aktualizált változást kellett alkalmazni, a pénzügyi politika miatt. 
Ennek értelmében szeretném, ha a segédeszköz bizottság személyi összetételében 
változás történne. Eddig ezt a feladatot Dankó Pál elnökségi tag, Gál Gyula és 
Horváth Antalné önkéntes látta el.  

A jövőben szeretném, ha Horváth Antalnét Szabó Judit egyesületi munkatárs váltaná 
ezen a területen.  
 

 5/2017. (03.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta, hogy Horvát Antalnét Szabó Judit váltsa a segédeszköz 
bizottság tagjaként. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 



Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

3.  Az MVGYOSZ-től kapott 1% felhasználása. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Az MVGYOSZ által összegyűjtött 1%-ból a tagok által befizetett tagdíjak és 
taglétszám alapján 359000 forintot kapott az egyesület. Ebből 200000 forintot 
tanulmányi támogatásra, míg a fennmaradó 159000 forintot segédeszköz 
beszerzésre, működésre és egyesületi programokra javaslok felhasználni.  

A tanulmányi pályázatot elkészítettem, felkerült a honlapra.  

Szanics Miklós Szabolcs: 

A tanulmányi pályázatra fordítandó összeg elégséges lesz, hiszen tavaly még maradt 
is belőle. 

 

6/2017. (03.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség az alábbiakban határozta meg az MVGYOSZ-től kapott 1% 
felhasználását: Tanulmányi támogatásra 200 ezer forintot, míg működésre, 
segédeszköz beszerzésre és egyesületi célokra 159 ezer forintot fordít.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 
 
 
 
 
 



4. A 2017 évi küldött gyűlés előkészítése. 
 

Nemes-Nagy-Tünde:  
Az egyesület közhasznúsági jelentése elkészítés alatt van. A könyvelőtől azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy április közepére elkészül. ennek értelmében, figyelembe 
véve a felügyelő bizottság részére történő kiküldést és megvitatást, 2017. május 10-
én, szerdán 10:30-ra tervezném összehívni a küldötteket.  
 
Dankó Pál: 
Tavaly az irodában tartottuk szerintem idén is lehetne itt. 
 
Szanics Miklós Szabolcs: 
Tavaly már volt szó az egyesületi tagdíj emeléséről, idén tehetnénk javaslatot a 
küldötteknek, mert már legalább 4 éve nem változott az összeg. 
 
Nemes-Nagy Tünde: 
Még meg kell határoznunk a küldöttgyűlés napirendi javaslatait. 
Napirendi javaslatok: 

1. Elnöki köszöntő. 
2. A felügyelőbizottság beszámolója. 
3. Az egyesület 2016 évi közhasznúsági jelentése. 
4. Az egyesület 2017 évi költségvetése. 
5. Az egyesület 2018 évi tagdíjának meghatározása. Az elnökség javaslata 

alapján  
6. Vegyes ügyek. 
 

7/2017. (03.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a 2017 évi küldöttgyűlés 2017. május 10-én az alábbi 
napirendi javaslatokkal kerüljön lebonyolításra. 

Napirendi javaslatok: 
1. Elnöki köszöntő. 
2. A felügyelőbizottság beszámolója. 
3. Az egyesület 2016 évi közhasznúsági jelentése. 
4. Az egyesület 2017 évi költségvetése. 
5. Az egyesület 2018 évi tagdíjának meghatározása. Az elnökség javaslata 

alapján  
6. Vegyes ügyek. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 



A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

5. Bejelentések. 
 

Nemes-Nagy Tünde  
Március végére már van három nyertes pályázata az egyesületnek. 
A Reformációs emlékbizottság által „A közösség ereje” projektben reformációs 
emlékhelyek felkeresését tervezzük szeptemberben, Nagykárolyban. Erre a 
kirándulásra elsősorban a Fehérgyarmat és a Mátészalkai klubbok látássérült tagjait 
és kísérőiket hívjuk meg. ebben a projektben még egy ismeretterjesztő kiadványt is 
fogunk készíteni melyet önkéntes felolvasó fog felolvasni, téma a reformáció 
története. Ezen a pályázaton 800 ezer forinttámogatást kapott az egyesület. 
Nyíregyháza város kulturális, köznevelési és sport bizottsága para sport keretéből 
250 ezer forinttámogatást kapott az egyesület. Két erdei sétát, egy kirándulást 
Sátoraljaújhelyre, családi napot, valamint akadályversenyt fogunk ebben az évben 
megvalósítani. 
Az Új Európa alapítvány és az OFI támogatásával, tovább folytatjuk a „Közösen egy 
közösségért” 3 projektet. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos és a Nyíregyházi 
Vasvári Pál Gimnáziumok közösségi szolgálatos diákjai biológia és földrajz érettségi 
témaköröket olvasnak fel látássérült és diszlexiás emberek számára az egyesület 
stúdiójában. A pályázaton 345 ezer forintforrást kaptunk. 
Március 30-án tartjuk a tavaszi felolvasónapot, „Akit megcsapott április szele” 
címmel.  
Április 29-én kerül megrendezésre a tavaszi országos Braille olvasásverseny. Idén 
kortárs szerző lesz a vendégünk, Csabai László. 
Május 30-án para sportolókat látunk vendégül egy beszélgetés erejéig. Látássérült és 
mozgássérült sportolókat hívunk vendégségbe, a Generáli a biztonságért alapítvány 
támogatásával. 
 
Nemes-Nagy Tünde 16 órakkor megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.  
 

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

 
 
 
 
 
 

----------------------------                      ------------------------------- 
Nemes-Nagy Tünde      Szanics Miklós Szabolcs 
 Elnök          Jegyzőkönyvvezető 
 


