
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2020. 
február 27 napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2020.február 27. 12.30. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 
   Szanics Miklós Szabolcs 
  Dankó Pál 

 Gálné Imre Ibolya 
 Barkó-Szabó Judit 
 Gál Gyula 
 Mágori Gabriella 
 Kozma Nikoletta 
 Balog Viktória  

 

Napirendi javaslatok 

 

1. Az MVGYOSZ-tol kapott 1% felhasználása.  

2. Adatvédelmi tisztségviselő megválasztása. 

3. Egyebek.  

 

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

 

4/2020. (02.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

 



1.Az MVGYOSZ-tol kapott 1% felhasználása. 

 

Nemes-Nagy Tünde megadta Barkó-Szabó Juditnak a szót, aki elmondta, hogy az előző évben 322.832-ft-ot 
kapott az egyesület, ez mindig taglétszám alapján kapjuk, 220.000-ft-ot osztottunk ki tanulmányi pályázaton 11 
tanuló tagunk részére, valamint egy buszos kirándulás buszköltsége és színház jegyek vásárlása történt ebből az 
összegből.  

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az elszámolást elküldtük a szövetségnek. 

Az idei évben az egyesület 269.000-ft-ot kapott. Mely összeg felhasználásáról az elnökség dönt. 

Nemes-Nagy Tünde javaslata, hogy ebből az összegből támogassuk a tanuló tagjainkat. 

 

 

5/2020. (02.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség az MVGYOSZ-től kapott 1%269.000-ft felajánlást, tanulmányi ösztöndíjra fordítja, valamint 
közösségi programok megvalósítására. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

2.  Adatvédelmi tisztségviselő megválasztása. 

 
 
Nemes-Nagy Tünde tájékoztatta az elnökséget, hogy az EU-s rendelkezéseknek betartása érdekében az 
egyesületnek adatvédelmi tisztségviselőt kell megválasztani, aki rendezi, kezeli az egyesület adat vagyonát. 
Nemes-Nagy Tünde javaslata olyan személy, aki az egyesületben adatok kezelésével, feltöltésével foglalkozik. 
Az elnökség Barkó-Szabó Juditot javasolta, aki elfogadta a felkérést.  
 
 

6/2020. (02.27.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség Barkó-Szabó Juditot jelölte ki az egyesület adatvédelmi tisztségviselő pozícióra. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3  elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 



 
3. Egyebek. 

 
 
Nemes-Nagy Tünde megkérte az ügyfélszolgálatot, hogy tájékoztassák a tagokat az egyesület programjairól, 
kiadványairól.  
 
Gál Gyula felvetette, hogy az egyesület részt vehetne a Fekete István emlékversenyen, ami 20. alkalommal kerül 
megrendezésre, 3-5 fős csapatokat várnak. 
 
 
Nemes- Nagy Tünde megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. 

 
 
 
 
 
 

----------------------------                       ------------------------------- 
Nemes-Nagy Tünde    Szanics Miklós Szabolcs 
 Elnök        Jegyzőkönyvvezető 
 


