
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2022. 

június 30 napján tartott elnökségi ülésén. 
 

 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2022.június 30 09:00 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök 

  Dankó Pál alelnök 

  Szanics Miklós Szabolcs elnökségi tag 

             Barkó-Szabó Judit egyesületi munkatárs 

 

 

 

Napirendi javaslatok  

1. Az elmúlt időszak eseményei. 

2. Az új flotta tapasztalatai. 

3. A jövő időszak történései. 

4. Vegyes ügyek. 

 

10/2022. (06.30.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  



A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

1. Az elmúlt időszak történései. 

 

Nemes-Nagy Tünde köszöntötte az elnökség tagjait és ismertette az elmúlt időszak történéseit. 

Melyek a következők. 

-Az egyesület online programjai. (A Betűfalók, Lélekbonbonok)  

-Az egyesület megtartotta a rendes évi küldöttgyűlését.  

-Az idei évben két államkincstári és egy fővárosi kormányhivatali ellenőrzésen van túl az 

egyesület, akik mindent rendben találtak. 

-Nemes-Nagy Tünde részt vett Szegeden egy akadálymentesítési konferencián. 

-28 fő részvételével lezajlott a Tarcali gyalogtúra. 

-Az országos küldöttek részt vettek az MVGYOSZ küldöttgyűlésén.     

 

 

2. Az új flotta tapasztalatai. 

 

Dankó Pál elmondta, hogy az átállás megtörtént, 123 tagja van jelenleg a flottának és a tagok 

nagyrésze elégedett a szolgáltatással.  

 

 

3. A jövő időszak történései. 

 

Nemes-Nagy Tünde ismertette az elkövetkező időszak programjait. 

-Az egyesület online programjai a nyáron is folytatódnak. 

-Az Almaórák nyáriszünetet tart, szeptemberben indul újra. 

-A para sport pályázat keretén belül két spinning edzés és egy egri gyalogtúra lesz megtartva.   



-augusztus 12-14 Braille ünnep, mely keretén belül a Braille olvasásverseny augusztus 13.án 

lesz megtartva. 

-A nyári táborokban is folyamatos a szemléletformáló foglalkozás. 

-szeptembertől elindulnak a kistérségi információs napok.  

-szeptember 19.-én a láthatárbolt jön az egyesületbe.  

 

 

4. Vegyes ügyek. 

 

 

Nemes-Nagy Tünde egy korábbi elnökségi ülés témájára hivatkozva felvetette, hogy az 

önkéntesek munkáját elismerendő díjat adjon az egyesület. A témában az elnökség az alábbi 

határozatot hozta. 

  

 

11/2022. (06.30.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség létrehozta az önkéntesek munkáját elismerendő díjat. Az alábbi feltételekkel: 

-Évente egyszer a Braille ünnep, a Braille olvasás verseny keretein belül kerül átadásra. 

 -Két önkéntest kaphatja, egy látó és egy látássérült. 

-Az első évben az elnökség zárt ülésen dönt a díjazottakról. 

-2023-tól a felhívás kiírása után az egyesület tagjai jelölhetik a díjazni kívánt önkénteseket 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

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

Nemes-Nagy Tünde       Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök                  Jegyzőkönyvvezető 

 

 


