
Jegyzőkönyv  

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

december 6. napján tartott elnökségi ülésén. 
 

 

Elnökségi ülés helye:  4400 Nyíregyháza,. Búza tér 20. földszint 22-23 

Elnökségi ülés ideje: 2018. december 6. 11.30. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 

   Szanics Miklós Szabolcs 

   Dankó Pál 

 

Napirendi javaslatok 

1. Az egyesület költözése. 

2.  2018 év végi programok, mi várható a 2019-es évre. 

3. Egyebek.  

 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

7/2018. (12.06.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  



A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

1.  Az egyesület költözése. 

 

Dankó Pál ismertette a költözést támogatók listáját. 

- Vetőmag és szállító kft. 

- Tímár kft. 

- Pásztor András és felesége. 

Ők 400000-ft-val támogatták az egyesületet, mely összegből hang stúdiót vásároltunk 

valamint a költözéssel felmerülő költségek mérséklésére fordítottuk. 

A stúdió összerakásában önkéntesek segítettek. 

A Starttól megvásároltuk az ott használt bútorokat. 

A UPC  másfél hónap után átköltöztette a szolgáltatást.   

 

2.  2018 év végi programok, mi várható a 2019-es évre. 

 

Nemes-Nagy Tünde ismertette még az év vége előtt lebonyolítandó programokat. 

December 7. együttműködésben a baptista szeretet szolgálattal, karitatív ételosztás 48 tagtárs 

részére. 

December 12. 10 órától Hangélmény projekt záró konferencia. 

December 12 13 órától karácsonyi rendezvény. Ehhez a pályázathoz 60000-ft-ot nyertünk a 

Nyíregyháza város szociális és ifjúságügyi bizottságától.  

 

Ezek lesznek az év utolsó programjai. 

 

A Közösen egy közösségért projekt is lezárul.  

Számos projekt van beadva, ami elbírálásra vár. A foglalkoztatási hivatalhoz is van beadva, 

valamint a kulturális alaphoz is.  



Nyújtottunk be pályázatot a nyíregyházi város civil alapjához, kulturális programok 

lebonyolítására. 

Minden pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni. 

Több konferencián veszünk részt, hogy mimnél szélesebb körben ismerjenek meg minket. 

2019-ben 15 éves lesz az egyesület, egész évre tervezünk programokat. 

2019 januárjától indul új szolgáltatásunk Tele fotel néven. 

A Nyíregyházi Állatpark adományát, amit kaptunk, folyamatosan adjuk át rászoruló tagjaink 

számára. 

Az akadálymentesítési munkák folyamatosak. 

 

 

3. Egyebek 

 

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

 

 

 

 

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

Nemes-Nagy Tünde      Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök            Jegyzőkönyvvezető 

 


