
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2021. 

szeptember 8. napján tartott küldöttgyűlésén. 

 

 

Küldöttgyűlés helye:  4400 Nyíregyháza, Búzatér 20. 

Küldöttgyűlés ideje: 2021.szeptember 08 10.00. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  

Jelenlévők egyhangú szavazattal megválasztották Nemes-Nagy Tündét a Küldöttgyűlés 

levezető elnökének és szavazatszámlálónak Barkó- Szabó Juditot. Az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Gálné Imre Ibolyát ést Hegyes Jánosnét és Szanics Miklós Szabolcsot a 

jegyzőkönyv vezetésére  

 

1/2021. (09.08.) Küldött határozat. 

A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

1. A felügyelő bizottság jelentése.  

2. Az egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentését és elfogadását rögzítő elnökségi 

határozat megerősítése 

3. Az egyesület új jelölő bizottságának megválasztása nyílt szavazással 

4. Egyebek 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 16 megyei küldött. 



A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

1. A felügyelőbizottság jelentése. 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta a küldötteknek, hogy korábban minden munkaanyagot az 

egyesület a küldöttek számára elküldött, és hozzátette, hogy a felügyelőbizottság részéről Gál 

Ildikó jelen van, ha valakinek lenne kérdése. Mivel kérdés nem volt a jelentést elfogadását 

szavazásra bocsájtotta. 

 

 

2/2021. (09.08.) Küldött határozat. 

A Küldöttgyűlés a felügyelőbizottság jelentését elfogadta. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 16 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

  

2. Az egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentését és elfogadását rögzítő elnökségi 

határozat megerősítése 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy mint a felügyelőbizottsági jelentést úgy a közhasznúsági 

jelentést korábban minden küldött megkapta és megismerhette. A küldötteknek kérdése nem 

volt, így elfogadásra javasolta. 



3/2021. (09.08.) Küldött határozat. 

A Küldöttgyűlés a az elnökség által elfogadott közhasznúsági jelentést megerősítette. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 16 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

3. Az egyesület új jelölő bizottságának megválasztása nyílt szavazással 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy az alapszabály értelmében választások után egy évvel 

meg kell választani az egyesület öttagú jelölő bizottságát, mely egy elnökségi tagból és négy 

küldöttből áll.  

Javaslata: Hegyes Jánosné, Técsi László, Dr. Kissné Barna Zsuzsanna, Severa Ágnes, Szanics 

Miklós Szabolcs.. 

A jelöltek elfogadták a jelölést.  

 

4/2021. (09.08.) Küldött határozat. 

 

A Küldöttgyűlés a megválasztotta az egyesület új jelölő bizottságát melynek 

tagjai:Hegyes Jánosné, Técsi László, Dr. Kissné Barna Zsuzsanna, Severa Ágnes, Szanics 

Miklós Szabolcs. 

 

Indokolás: - 



Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 16 megyei küldött. 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

4. Egyebek. 

 

Nemes- Nagy Tünde ismertette az egyesület programjait. 

- szeptember 16.-án a Múzeumfaluban. Ahol néprajzi tárlatvezetés után kézműves 

foglalkozáslesz.  

- a havi online előadások is zajlanak. A szeptemberi előadás témája az 

erőszakmentes kommunikáció. 

- valamint asztali naptárak rendelésére is van lehetőség november 20-ig változatlan 

áron. 

- az egyesület kiadványai is rendelhetők. 

Deme Jánosné is elmondta a Mátészalkai kistérségi csoport rendezvényeit, elmondta, hogy 

kettő hetente tartanak foglalkozást és mindenkit várnak szeretettel.  

Más kérdés és hozzászólás nem volt. 

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

 

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

hitelesítő                                                                                                   hitelesítő 

 

 

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

levezető elnök       jegyzőkönyv vezető 


