
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2018. 

január 16. napján tartott elnökségi ülésén. 

 

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

Elnökségi ülés ideje: 2018. január 16. 10.00. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 

    Szanics Miklós Szabolcs 

   Dankó Pál 

   Barkó Szabó Judit 

 

Napirendi javaslatok 

1. Az egyesület költségvetés tervezetének elfogadása. 

2.  Foglalkoztatás. 

3. Bejelentések, futó pályázatok.  

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

1/2018. (01.16.) Elnökségi határozat. 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 



1.  Az egyesület költségvetés tervezetének elfogadása. 

 

Nemes-Nagy Tünde megkérte Barkó Szabó Juditot, hogy ismertesse a költségvetés 

tervezetet. Mely alább olvasható. 

 

2018.évi költségvetés 

 

Bérek:  

Egy havi bér: 968.712 Ft 

egy éves bér: 11.624.544. Ft 

Bérleti díj: 1.524.000 Ft 

Internetköltség: 100.800 Ft 

Telefonköltség: 25.000 Ft 

Könyvelés: 660.000 Ft 

Papírköltség: 500.000 Ft 

CD költség: 150.000 Ft 

Irodaszer: 150.000 Ft 

Postaköltség: 120.000 Ft 

Kiadások: 14.259.344.Ft 

 

Bevételek: 

NRSZH: 7.728.000 Ft 

Szövetség alap: 2.000.000.Ft 

Számlaállás:2.905.372Ft  

Bevételek összesen:12.633.372  

 

A bevételekhez várhatóan jön még MVGYOSZ taglétszámra és szolgáltatásokra járó 

kerete, MVGYOSZ 1%-ból járó keret, illetve eddig az egyesület idei évre 3 pályázatot adott 

be és ebben a hónapban még kettő kerül beadásra. 

 

Megvitatás után az elnökség elfogadta a tervezetet. 

 

 



2/2018. (01.16.) Elnökségi határozat. 

 

Az egyesület elnöksége elfogadta az egyesület 2018 évre szóló költségvetési tervezetét. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

2.  Foglalkoztatás 

 

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az egyesület nyert a foglalkoztatási pályázaton, és a 

meglévő dolgozók továbbfoglalkoztatása mellett, egy fővel bővíthetjük meglévő 

dolgozóinkat. 

Ez a személy Ács Réka lesz, aki 4 órában az egyesület ügyfélszolgálatánál fogja a 

munkáját végezni, valamint az érzékenyítésben is besegít. Február elsejétől kezdi meg a 

munkáját. 

Valamint a Nyírségi Civilháztól kaptunk egy lehetőséget, hogy közmunkást 

foglalkoztassunk.  

 

   

3. Bejelentések, futó pályázatok 

 

A Magyar Államkincstár megtartotta idei első ellenőrzését, Egyesületünknél mindent 

rendben talált. 

 



Jelenleg 2 futó pályázatunk van, az egyik a NEA működési pályázata, a másik 

Nyíregyháza Megye Jogú Város Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága Civil alap 

pályázata, ebből valósítjuk meg a hangélmény projektet, mely keretén belül elkészül egy 

angol magyar hangos kiadvány. 

 

Beadott pályázat van az FSZK-nál, ez is működési pályázat. Valamint beadtuk az ÚJ 

Európa Alaphoz a közösségi szolgálatos hanganyag felolvasására  

Valamint még folyamatban van a NEA szakmai pályázata és egy regionális érdekvédelmi 

pályázat is.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Nemes-Nagy Tünde         Szanics Miklós Szabolcs 

    Elnök              Jegyzőkönyvvezető 

 


