
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2017. 

május 4. napján tartott elnökségi ülésén. 
 

 

Elnökségi ülés helye:  4400 Nyíregyháza, István u. 3.  

Elnökségi ülés ideje: 2017.május 4. 13.00. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 

               Szanics Miklós Szabolcs 

  Dankó Pál 

Az egyesület munkatársa: Szabó Judit  

Napirendi javaslatok 

1. A felügyelőbizottság jelentése. 

2. Az EFOP111 ismertetése.  

3. Bejelentések. 

 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de szavazati joguk csak az 

elnökségi tagoknak van. 

 

9/2017. (05.4.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

1.   A felügyelőbizottság jelentése 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

 

A felügyelőbizottság itt járt és elfogadta a közhasznúsági jelentést. Én nem voltam jelen, mert munkaügyi 

elfoglaltság miatt nem tartózkodtam az irodában, másik projektben dolgoztam. Judit és Pál vett részt az 

ülésen.  



Az egyik felügyelőbizottsági tag észrevétele, hogy a vidékiek nem kapnak élelmiszert. Majd ezzel kezdünk 

valamit. 

A felügyelőbizottság megnézte a közhasznúsági jelentést, volt kérdésük? 

 

Szabó Judit: 

Elmondtam, hogy milyen pályázatok voltak a tavalyi év során, abból mit valósítottunk meg.  

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Mivel a felügyelőbizottság elfogadta és jóváhagyta és elfogadásra javasolja a küldöttek számára a 

közhasznúsági jelentést, nekünk az egyesület elnökségének is elfogadásra kell javasolnunk. 

 

 

10/2017. (05.4.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadásra javasolja a felügyelőbizottság által jóváhagyott közhasznúsági jelentést a küldöttek 

számára. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

11/2017. (05.4.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség megkéri Szabó Juditot, hogy a a Pk242 és a PK342 nyomtatvány alapján készítse el az 

egyszerűsített közhasznúsági jelentést a küldöttek számára.. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

 

 

 

 



2.  Az EFOP1.1.1. ismertetése. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

 

Ez egy új foglalkoztatási keret, amiből megváltozott munkaképességűeket, lehet foglalkoztatni, valamint tartós 

foglalkoztatottak után is igénybe vehető bértámogatás. Ebbe a programba azok vonhatók be, akik már voltak már 

komplex felülvizsgálaton.  

Ennek a programnak a célja még, hogy olyanokat is be lehessen vonni, akik még régi papírokkal, rendelkeznek, 

mint én. De ez még csak tervezet. 

Ezen program keretein belül kaptunk megkeresést, hogy május 10.-én vegyünk részt a munkáltatói 

workshopukon mint kiállítók. Mert ebben a rendszerben az egész megyében mi vagyunk az egyesület, akik 

regisztráltunk.  

Én azt gondolom, hogy hasznos lenne, ha képviseltetnénk magunkat ezen a rendezvényen. Mivel azon a napon 

van a küldöttgyűlésünk én Dórát javaslom, hogy képviseljen minket. 

 

 

 

3.  Bejelentések. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Tegnap Judittal részt vettünk Pesten az Egyesületi Elnökök Tanácsa című rendezvényen, ahol az MVGYOSZ 

elnöksége kidolgozott egy szempontrendszert, ami megváltoztatja az állami támogatás mértékét, amit az 

egyesületek kaphatnak. 

 

Szabó Judit: 

A szempontrendszer nagyon összetett, oda figyel minden apró dologra. Ugyanúgy megmarad az a kondíció, 

hogy van egy alapösszeg, amit minden egyesület megkap, ezen felül a szempontrendszer alapján lehet az alap 

összeget kiegészíteni. Taglétszám, szolgáltatások stb. Alapján. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

A szövetség szempontrendszere az tulajdonképpen a minisztérium elvárásai alapján lett kialakítva. A 

minisztérium is azt mondja, hogy a szolgáltatásokra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. A szempontrendszer tetején 

az érzékenyítés szerepel.  

A szövetség a szempontrendszerben arra is hangsúlyt fektet, hogy ki mennyire működik együtt a szövetséggel. 

Én úgy gondolom, hogy mi nagyon együtt működünk. Én szeptember 20.-ára szerveztem a a városnak és a 

járásnak az információs napot és azon a napon itt lesznek a szövetség munkatársai, a segédeszköz bolt, a 

szolgáltató részleg, és a vakvezető kutya iskola. Ők hoznak segédeszközöket, amiket meg is lehet vásárolni. 

Valamint szó volt még a SINOSZ-hoz hasonló plasztik kártya bevezetésén, de ebben sajnos döntés nem született. 

Valamint még aláírtuk az első félévi támogatói szerződést, aminek az összegét már meg kaptuk.  

Ez a három napirendi pont volt. 

 

Jelenleg 2 nyertes pályázatunk van, az egyik a NEA működési pályázata, 580000-ft, és van az önkormányzatnál 

a környezetvédelmi és városstratégiai bizottság pályázata, ez 190000-ft a hangélmény projektre. Angol hangos 

kiadvány fog belőle készülni a nyáron. 

 

 

Lebonyolításra került az idei Braille olvasás verseny, mivel sehonnan nem volt rá keret, ezért az egyesület 

közhasznú tevékenységként saját forrásból bonyolította, kB. 150000-ft értékben.  

Viszont 1%-ból maradt meg, ezt az összeget segédeszközök beszerzésére kellene fordítani. Fel kell mérni a 

meglévő eszközeinket és megnézni, hogy mire van szükség.  

 

 

 



Május 9.-én jön az NRSZH és az Államkincstár ellenőrizést tart. 

 

Május elsejétől december 31-ig Kozma Nikolett személyében. Ő is támogatott foglalkoztatásban van.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

               Nemes-Nagy Tünde                                                    Szanics Miklós Szabolcs 

               Elnök                     Jegyzőkönyvvezető 

 


