Jegyzőkönyv
Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2018.
május 3. napján tartott elnökségi ülésén.

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3.
Elnökségi ülés ideje: 2018. május 3. 12:30.
Nemes-Nagy Tünde
Szanics Miklós Szabolcs
Deme János
Deme Jánosné
Gálné Imre Ibolya
Pethő Mihályné
Farkas Józsefné
Hegyes Jánosné
Király Ibolya
Szabóné Pethő Gyöngyi
Szarka Tamás
Gál Gyula
Nagy Géza
Barkó-Szabó Judit

Jelen vannak:

Napirendi javaslatok
1. Tájékoztató nyertes pályázatról.
2. Ellenőrzés.
3. Őszi információs napok előkészítése.
4. Mátészalkai Óda a fényhez klub szervezeti és működési szabályzatának módosítása..
5. Egyebek.
Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de
szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van.

4/2018. (05.03.) Elnökségi határozat.
Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott1. Tájékoztató nyertes pályázatról
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy nyert az egyesület az Új európa alapítvány és az OFI
által kiírt közprojektén. Az elnyert támogatás 400000-ft, mely pályázat keretein belül emelt
szinten társadalom ismeret és közép szinten informatika érettségi tételek kerülnek
felolvasásra. Ezt a pályázatot már 4. éve nyeri el az egyesület. A címe Közösen Egy
Közösségért.
Beindultak az óvodai érzékenyítő programok is valamint az iskolákban.
A tavai évben 2500 embernek tartottunk érzékenyítő foglalkozásokat, ebben az évben már
meghaladtuk ezt a számot.

2. Ellenőrzés.
Nemes-Nagy Tünde elmondta a megjelenteknek, hogy aki dolgozik, azt ellenőrzik is, Ezután
ismertette a hivatalos szervek látogatásának időpontjait.
- Június 6.-án az NRSZH utódja, ellenőrzi a foglalkoztatást és annak körülményeit.
- Június 7 Magyar államkincstár.
3. Őszi információs napok előkészítése.
Nemes-Nagy Tünde megkérte a megjelent csoportvezetőket, hogy a megnövekedett munkára
tekintettel mérjék fel és tegyenek javaslatot az őszi információs napok időpontjára.

4. Mátészalkai Óda a fényhez klub szervezeti és működési szabályzatának módosítása.

Nemes-Nagy Tünde megkérte Deme Jánosnét, hogy pár szóban mutassa be a klubot a
megjelenteknek. Ez után Barkó-Szabó Judit felolvasta a szervezeti és működési szabályzat
tervezetét.
Megismerés után az egyesület elnöksége tudomásul vette és továbbra is eredményes működést
kívánt.
A mátészalkai Óda a fényhez klub olyan szakmai munkát végez, ami maximálisan illeszkedik
az egyesület alapszabályához.
5/2018. (05.03.) Elnökségi határozat.
Az elnökség tudomásul vette a mátészalkai Oda a fényhez klub az egyesület alapszabályával
összhangban lévő módosított szervezeti és működési szabályzatát.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

5. Egyebek
További hozzászólás, kérdés nem volt.
Nemes-Nagy Tünde megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

---------------------------Nemes-Nagy Tünde
Elnök

------------------------------Szanics Miklós Szabolcs
Jegyzőkönyvvezető

