
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2017. 

november 27. napján tartott elnökségi ülésén. 
 

 

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

Elnökségi ülés ideje: 2017.november 27. 12.00. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 

  Szanics Miklós Szabolcs 

  Dankó Pál 

 

Napirendi javaslatok 

 

1. Megújult a flotta.  

2. Tájékoztatás az elmúlt időszakban végzett munkáról.  

 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

18/2017. (11.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

 

 



1.  Megújult a flotta.  

 

Nemes-Nagy Tünde tájékoztatta az elnökség tagjait a változásokról, melyek alább olvashatók. 

A Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B Megyei Egyesülete 2017. október 16-tól megújította 

telefonos flotta szerződését a Magyar Telekom telefon szolgáltatóval. A flotta csomag 

tartalmazza a havi előfizetési díjat, 2 GB internetet, valamint minden hálózatba 0 forintos 

percdíjat és 0 forintos SMS-eket, Magyarország területén.   

A flotta szolgáltatásért felelős személy Dankó Pál egyesületi munkatárs és elnökségi tag, aki a 

szolgáltató felé kapcsolattartóként is be van regisztrálva. 

  

A flottához csatlakozás feltételei: 

A Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B megyei egyesületének rendezett tagsági viszonnyal 

rendelkező nagykorú és cselekvőképes tagjai bármikor beléphetnek, és még három 

magánszemélyt is bevonhatnak, akik részére havi számlakifizetésért felelősséget vállalnak. 

Az egyesület dolgozói és önkéntes szerződéssel rendelkező önkéntesei azonos feltétellel 

csatlakozhatnak, mint a tagok. 

A flottához tartozhatnak azok a magánszemély látássérültek is, akik nem a flotta tulajdonos 

egyesület tagjai, egyesületük nem rendelkezik flotta szerződéssel a telefon szolgáltatóval, és 

látássérültségüket fogyatékossági támogatást, vagy vakok személyi járadékát, vagy magasabb 

összegű családi pótlék megállapító határozatát bemutatják. Azonban, ezen csatlakozó 

látássérült magánszemélyek nem bővíthetik saját flottakeretüket. 

  

A számlázás feltételei: 

A havi telefonszámlát a flotta tulajdonos egyesület kapja, a szolgáltatást végző munkatárs 

elektronikus levélben, vagy telefonon tájékoztatást ad a flotta tagoknak a befizetés módjáról, 

ami történhet banki átutalással az egyesület bankszámlaszámára, vagy személyesen az 

egyesület irodájában. 

A flottához csatlakozáskor a látássérültséget igazoló orvosi dokumentáció mellett, 

jövedelemigazolást is be kell mutatni, valamint egyszeri kauciót 5 ezer forint per fő összegben 

át kell adni a számla nem fizetése esetére. 

  

A telefonos flottával kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében egyéni megállapodást köt a 

flotta tulajdonos egyesület a flottába belépő magánszeméllyel. 

 

A telefonos flotta változásaival kapcsolatban az egyesület elnöksége az alábbi határozatot 

hozta. 

 

19/2017. (11.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a telefonos flottában a fentiekben ismertetett változásokat, kiemelten a 

jogosultak bővítésének módját.  



(A flottához tartozhatnak azok a magánszemély látássérültek is, akik nem a flotta tulajdonos 

egyesület tagjai, egyesületük nem rendelkezik flotta szerződéssel a telefon szolgáltatóval, és 

látássérültségüket fogyatékossági támogatást, vagy vakok személyi járadékát, vagy magasabb 

összegű családi pótlék megállapító határozatát bemutatják, valamint csatolják az egyesületük 

által érvényesített tagsági igazolvány fényképes oldalát. Azonban, ezen csatlakozó látássérült 

magánszemélyek nem bővíthetik saját flottakeretüket.) 

 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

2.  Tájékoztatás az elmúlt időszakban végzett munkáról. 

 

Nemes-Nagy Tünde köszöntötte az elnökség tagjait és tájékoztatta őket az egyesület elvégzett 

munkáiról. 

Nemes-Nagy Tünde: 

-Az információs napok rendben lezajlottak 

 -Lezártuk az élelmiszer osztást. 

 -Az egyesület tagjai látogatást tettek a botanikus kertben. 

-Október folyamán megtartottuk az elsősegély tanfolyamot 30 fő részvételével a 

Generali a biztonságért Alapítvány támogatásával. 

 -A szemléletformáló foglalkozások is folyamatosak. 

 -Az érettségi tételek felolvasása is zajlik. 

-Telefonon megkerestek a városházáról, az állami ünnepségek akadálymentesítése 

miatt.  

-Megbeszélést kezdeményezett velem, Demeter-Szabó Ildikó jelnyelvi tolmács, az idei 

december 4-ei fogyatékosok világnapi rendezvénnyel kapcsolatban. 

-November 8-án a Központ ifjúsági egyesület Közösségi szolgálatos börzét szervez 

ahol az egyesület is bemutatkozott. 

-November 7.-én ellenőrizést tartott a Magyar Államkincstár hibát nem találtak az 

egyesület elszámolásában 

 -A karácsonyi felolvasások is elkezdődtek. 

 -November 15-én a LESEK konferenciára látogattunk. 

 -Kata és Pál Braille szabályrendszer könyvet készítenek a Braille bizottság felkérésére.  

-A naptáraink megrendelésének határideje lejárt, már csak a kiadványokra lehet 

előfizetni 2018 január 31-ig. 

  

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

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

Nemes-Nagy Tünde        Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök         Jegyzőkönyvvezető 

 


