
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2018. 

augusztus 22. napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

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

Elnökségi ülés ideje: 2018. augusztus 22. 9:00. 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde 

  Szanics Miklós Szabolcs   

Dankó Pál 

Gálné Imre Ibolya 

 Barkó-Szabó Judit 

 

Napirendi javaslatok 

1. Segédeszköz bizottság beszámolója. 

2.  Tanulmányi pályázat. 

3. Őszi információs napok. 

4. Bejelentések.  

 

 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

6/2018. (08.22.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 2 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 



1.  Segédeszköz bizottság beszámolója 

 

Dankó Pál elmondta, hogy ebben az időszakban nagyobb volt az érdeklődés, mint az előző 

évben és megkérte Barkó-Szabó Juditot, hogy olvassa fel a nyertesek névsorát. 

 

 

 

2.  Tanulmányi pályázat. 

 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az elnökség határozata alapján 200000-ft fordítható 

nappali képzésben, általános, közép vagy felső oktatási intézményben tanuló látássérült 

gyerekek tanulmányi támogatására a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése esetén. 

Idén 15 pályázó volt. 

Nemes-Nagy Tünde kérése az elnökséghez, hogy a pályázatok nagy száma miatt az elnökség 

módosítsa a tanulmányi pályázat támogatására szánt összeget.  

 

 

7/2018. (08.22.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a tanulmányi pályázat 200000-ft-os keretösszege 215000-ft-ra 

módosuljon. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

 

 

 

3. Őszi információs napok.  

 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az információs levél elkészült és a sokszorosítás is 

hamarosan elkezdődik. 

Szeptember 17.-én lesz az első alkalom Nyíregyháza város és Nyíregyháza járási tagok 

számára. 

8-17 óra között.  

Ezen a napon 11-15 óra között a VGYKE láthatár segédeszköz boltja tart vásárt. 

Szeptember 25.-én Vásárosnamény 9-10 óra között. 

Szeptember 26 Fehérgyarmat 10-12 között. 



Október 8 Kisvárda. 

Október 11 Mátészalka.  

 

 

 

4. Bejelentések. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Rendelhetők az egyesület kiadványai. a Szemezgető, Fülbevaló és az Egész-séker. 

Augusztus 20-tól január 31-ig. Az árakban nincs változás.  

Rendelhető naptár is augusztus 20-tól november 15-ig. 

A nagybetűs asztali naptár ára a járulékos költségek növekedése miatt változik, valamint a 

Braille naptár is kapható. 

 

Az IFJ-nél, családok évében kiírt pályázat, Összetartozunk projekt címmel nyert az egyesület 

pályázatot. 

A szeptember 6.-án a Tiszadobi kirándulás ebből valósul meg. 

 

Szeptember 18.-án a Munkácsi 50-re van időpontunk, Munkácsi képeket lehet megtekinteni. 

 

 

 

 

További hozzászólás, kérdés nem volt. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Nemes-Nagy Tünde    Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök      Jegyzőkönyvvezető 

 


