Jegyzőkönyv

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2020.
január 28 napján tartott elnökségi ülésén.

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20
Elnökségi ülés ideje: 2020.január 28. 10.00.
Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde
Szanics Miklós Szabolcs
Dankó Pál
Gálné Imre Ibolya
Barkó-Szabó Judit
Ács Réka
Mágori Gabriella
Kozma Nikoletta
Balog Viktória

Napirendi javaslatok
1. Az egyesület 2020 évi költségvetésének megismerése, elfogadása.
2. Beszámoló a segédeszköz bizottság munkájáról.
3. A 2020-évi tisztújítás és a küldöttgyűlés előkészítéssel.
4. Az MVGYOSZ pontrendszerének ismertetése és tájékoztatás a tavai évi szakmai
munkáról.
5. Tájékoztató az idei évi tervezett programokról.
6. Vegyes ügyek.

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

1/2020. (01.28.) Elnökségi határozat.

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat.

Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

1.Az egyesület 2020 évi költségvetésének megismerése, elfogadása.

Nemes-Nagy Tünde megadta Barkó-Szabó Juditnak a szót aki felolvasta a költségvetési
javaslatot, amit költségvetés című melléklet tartalmazza.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az előző küldöttgyűlésen a megtakarításból elkülönített
segédeszköz fejlesztésre szánt összegből már egy lapolvasót vásárolt az egyesület, valamint a
további eszközök beszerzése folyamatban van.

2/2020. (01.28.) Elnökségi határozat.

Az elnökség elfogadta az egyesület 2020 évi költségvetési tervezetét.

Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

2. Beszámoló a segédeszköz bizottság munkájáról.

Barkó-Szabó Judit elmondta, hogy 15 tagunk részesült támogatásban és 285500-ft támogatást
adtunk összesem.
3/2020. (01.28.) Elnökségi határozat.

Az elnökség elfogadta a segédeszköz bizottság beszámolóját.

Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

3. A 2020 évi tisztújítás és a küldöttgyűlés előkészítése.

Nemes-Nagy Tünde elmondta. hogy a küldöttgyűlés 2020 04 22 napon lesz megtartva és kéri
a jelölőbizottságot, hogy március közepére készítse el a jelöltek listáját.

4.Az MVGYOSZ pontrendszerének ismertetése és tájékoztatás a tavai évi szakmai
munkáról.

Nemes-Nagy Tünde megadta Barkó-Szabó Juditnak a szót, hogy olvassa fel a szövetség által
kiadott pontrendszerről az ismertetőt. Melyet a szövetség pontrendszere című melléklet
tartalmaz.

5. Tájékoztató az idei évi tervezett programokról.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az idei évben is számos programmal készül az egyesület.
Február 5-én délelőtt 9.00 órától felkeressük az Alpár Ignác által tervezett Ekletikus épületet,
a Megyeházát. Illusztris idegenvezetőnk, Baracsi Endre lesz, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Alelnöke. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az
Egyesület elérhetőségein lehet.
Február 5-én 17.00 órától textilszobrász tapintható kiállítására invitálunk, a Nyíregyházi Váci
Mihály Kulturális Központba. Sz. Nagy Tímea 3D-s technikával álmodta meg képeit, szobrait
amit a látássérültek meg is érinthetnek.
A részvétel ingyenes, a kiállítás önállóan is felkereshető.
Február 11-én sajtótájékoztatón vesz részt a Nyíregyházi Bűntetés végrehajtási intézetben
Dankó Pál irodavezető és rendszergazda, valamint Nemes-Nagy Tünde Elnök. a
sajtótájékoztatón átadásra kerül egy hangoskönyv, melyet a fogvatartottak készítenek
jóvátételi program keretében látássérülteknek. A hangoskönyv CD formátumban lesz elérhető

az egyesületben. A könyv címe, Csernobili ima. A hozzáférhetőségről később hírlevelünkben,
az egyesület Facebook közösségi oldalán és Facebook zárt csoportjában adunk hírt.

Február 11-én 13.30 órától az Egyesület irodájának közösségi terében szociális ellátásokról és
látássérülteknek szóló pályázatokról tartanak tájékoztatót az egyesület munkatársai, BarkóSzabó Judit, Gálné Imre Ibolya és Nemes-Nagy Tünde az NFSZK támogatásával az Erős
anyák projektben. A részvétel ingyenes, a hely szűkössége miatt regisztrálni szükséges az
egyesületben.
Február 19-én 12.00-16.00 óra között jogi ügyfélfogadást tart az EBH Megyei referense Dr.
Szegedi Zsolt ügyvéd az egyesület irodájában. Ha úgy érzed, hátrányos megkülönböztetés ér,
vagy diszkrimináció áldozata vagy, keresd bátran és kérd a segítséget ami ingyenes!
Február 20-án 13.00-17.00 között jogi ügyfélfogadást tart az egyesület irodájában az EBH
megyei referense.
Február 24-én 8.00-12.00 Nagykállóban a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti szolgáltató
központban, EBH jogi ügyfélfogadás.
Február 24-én 13.00-17.00 óra között EBH jogi ügyfélfogadás az egyesületben.
Február 24-én téli sétát teszünk a sóstói Erdőben. A séta ideje alatt, biológia tanári
szakvezetéssel megismerjük az erdő növényeit és lakóit. Találkozzunk a 8 és a 8/A-s autóbusz
Városi stadion megállójában, a városfelől érkező oldalban, 10.00 órakkor. a sétára ivóvizet,
kényelmes lábbelit, és szendvicset hozz magaddal. A sétát Nyíregyháza Város Para Sport
kerete támogatja.
Április 7 Nálatok laknak e állatok? című felolvasás.
Április 22 küldöttgyűlés.
Május 8-10 Braille országos olvasó verseny.

6. Vegyes ügyek.
Dankó Pál elmondta, hogy a távszem projectben a vállalásokat 31 emberből csak 18an
teljesítették.
Nemes-Nagy Tünde megköszönte az előző évi unkát.

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

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

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

