
Jegyzőkönyv 

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

november 8 napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2022.november 08 08:30 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök 

 Dankó Pál alelnök 

Szanics Miklós Szabolcs elnökségi tag 

 Gálné Imre Ibolya elnökségi póttag 

 Gál Gyula a segédeszközbizotság elnöke, Nyíregyháza járás kistérségi 

csoportvezető  

 

 

Napirendi javaslatok 

1. A 2022-es év történései. 

2. Az idei évben megvalósítandó feladatok. 

3. A Fehérgyarmati Sorstársak látás sérültek klub megszűnése. 

4. Az egyesület évvégi zárása. 

5. Egyebek. 

 

12/2022. (11.08.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 



Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

1. A 2022-es év történései. 

Nemes-Nagy Tünde ismertette az elmúlt időszak történéseit, elmondta, hogy a futó pályázatok, 

a Braille olvasásverseny és a kistérségi információs napok rendben lezajlottak. Az egyesület 

igyekszik kifogástalan kapcsolatot kiépíteni és ápolni minden szervezettel. 

 

2. Az idei évben megvalósítandó feladatok. 

 

Nemes-Nagy Tünde ismertette a feladatokat, amik az egyesületre várnak az év végéig, 

november utolsó hetében összeül a segédeszköz bizottság, november 30.-án kirándulás 

látássérült gyerekekkel a Magyar Zene házába, december 15.-én a megyeháza dísztermében 

karácsonyi rendezvény. Még november 24.-én a Betűfalók és a Lélekbonbonok online 

programok is megtartásra kerülnek.   

 

3. A Fehérgyarmati Sorstársak látás sérültek klub megszűnése. 

 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy a kistérségi információs napokon jött az információ, hogy 

különböző okok miatt a Fehérgyarmati Sorstársak kistérségi klub megszűnik, és Szórádi Bálint 

a megszűnésről szóló nyilatkozatot már el is küldte.  

  

13/2022. (11.08.) Elnökségi határozat. 



Az elnökség elfogadta a Fehérgyarmati Sorstársak kistérségi klub megszűnését.  

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

4. Az egyesület évvégi zárása. 

 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az egyesület december 20.-án bezár, nyitás 2023 január 2.  

Az e közötti időben az ügyfélfogadás szünetel. 

 

 

5. Egyebek. 

 

 Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy két pályázat van megírás alatt, beadásra került a 

foglalkoztatási és a működési pályázat is,  

 

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 

 

 


