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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az Egyesület 2017.évi Főbb közhasznú feladatai az alábbiak voltak:

Élelmiszerosztás: Partnerségben a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, szociálisan rászorult
látássérülteknekéscsaládtagjaiknaktartósélelmiszercsomagokatosztottunkki, azélelmiszermentő program
keretében, a program januártól- szeptemberig 5690 Fő vett részt az élelmiszerosztáson.

Érzékenyítésés szemléletformálás:Általános, közép és a felsőoktatási intézményekbentanulók részére,
interaktív foglalkozásokalkalmával,bemutattuk,hogyanélnekésmilyen segítő eszközöketalkalmaznaka
látássérültek. A foglalkozásokon 2546 fő vett részt.

Pontírógépjavítás:A látássérültekáltal a tanulásban,a művelődésbenésa mindennapokbanhasználtBraille
íráselőállításánakkelléke,melyből a2017.évben9 darabotjavítottmegazegyesületmunkatársa,elsősorban
látássérült magánszemélyek részére.

Hangstúdió:A 2009.évbenlétrehozottésfelolvasásraoptimalizálthangstúdiónkbantöbbidőszakikiadványt
iselőállítottunk,melyethazánkbanélő látássérültekrészéreingyeneshozzáférésseladtunktovább,ígyközel80
ezer ember tudta meghallgatni.

Akadálymentesítés:a2017.évbenrésztvettünkgyógyszeresdobozokcsomagolóanyagánakBraille feliratának
ellenőrzésénél, valamint fürdő, orvosi rendelő akadálymentes kivitelezését is elvégeztük.

Önkéntesek: Az egyesületben összesen 46 önkéntes végez segítő munkát, mint személyi 
segítő és felolvasó. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

Közhasznú tevékenység megnevezése: Hangstúdió működtetése, Kiadványok készítése,

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

OFP 4.2.

Közhasznú tevékenység célcsoportja: vakok, gyengénlátók, halmozottan látássérültek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2,150

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Idei munkánkat sokan segíették és támogatták, mind anyagi, mind önkéntesség szempontjából.
Sokat tettünk azért, hogy a számunkra elérhető projekteken pályázzunk, majd az elnyert támogatásokból
finanszírozzuk közhasznú tevékenységünket valamint tagjaink részére élhetőbbé és könyebbé tegyük a
hétköznapokat.

A különféle projektek/pályázatok alapján összesítve az alábbi Támogatási összegeket nyertük el illetve
használtuk fel ebben az évben:
-Önkormányzati Támogatások: 468.eFt
-Központi költségvetésből kapott Támogatások: 11.181.eFt
-Alapítványi Támogatás: 563.eFt
-Nav SZJA 1%: 441.eFt

2017.évi Önkénteseink száma: 46fő, mely megnyugvással tölt el minket, hiszen évről-évre bővülő létszámuk,
számunkra azt sejteti, hogy sok segítő szándékű ember támogatja, segíti tevékenységünket, munkánkat a
mindennapjainkban.
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. KULT/17-34/2016 TÁMOGATÁS 0 150

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. KULT/27-73/2015 TÁMOGATÁS 83 8

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. PKAB TÁMOGATÁS 250 250

NYÍREGYHÁZA MJV.ÖNK. SZOC TÁMOGATÁS 55 60

FRF-C NRSZH TÁMOGATÁS 5 488 5 578

NEA-TF-M TÁMOGATÁS 663 412

NEA-TF-SZ TÁMOGATÁS 1 156 0

MVGYOSZ TÁMOGATÁS 3 222 3 903

MVGYOSZ 1% TÁMOGATÁS 383 300

EMMI 303 144

CSP-CSBO TÁMOGATÁS 620 44

KOSZI ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY 290 345

GENERALI BIZT. ALAPÍTVÁNY 390 218

FELHASZNÁLT NAV 1% 198 441

REB-17-PROG TÁMOGATÁS 0 800

Összesen: 13 101 12 653

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

ÉVES BRUTTÓ ALAPBÉR DÍJAZÁS ELNÖKSÉGÉÉRT 1 548 1 932

Összesen: 1 548 1 932

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 15 349 15 669

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

638 605

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 14 711 15 064

H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 682 16 690

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 10 164 10 573

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 682 16 690

K. Tárgyévi eredmény - 333 -1 021
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

18 46

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 15 509

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X -1 354

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.53

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.04

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 32

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2017.év főbb tevékenységek:
-Élelmiszerosztás
-Érzékenyítés
-Segédeszközök javítása
-Kiadványok készítése
-Akadálymentesítés

Bővebben a Támogatási programokon belül részletezve.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. MVGYOSZ 1% TÁMOGATÁS

Támogatási program elnevezése: MVGYOSZ 1% TÁMOGATÁS

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás
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más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2014.01.01.-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 425

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 359

-tárgyévben felhasznált összeg: 233

-tárgyévben folyósított összeg: 359

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 180

Dologi: 53

Felhalmozási: 126

Összesen: 359

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

MVGYOSZ 1%

Támogatási időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Előző évről tartalékolt 66.467 Ft-hoz az idei támogatással 359.020.Ft, összesen 425.487. Ft állt
rendelkezésünkre, melynek nagy részét az idei évben is a diákok tanulmányi támogatására fordítottuk, de a
saját bemutató segédeszközparkunk fejlesztésére, a tagokrekreációs és kulturális tevékenységének
támogatására felhasználva, az egyesület internetköltségeinek is egy részét ebből fedeztük. 
A 2018-as évre tartalékoltunk 125.918.Ft-ot, melyet terveink szerint a segédeszközök és egyesületi programok
lebonyolítására szeretnénk felhasználni.

7.2.2. KÖSZ 16

Támogatási program elnevezése: KÖSZ 16

Támogató megnevezése: ÚJ-EURÓPA ALAPÍTVÁNY

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2017.03.01.-2017.11.30.

Támogatás összege (1000HUF) 345

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 345

-tárgyévben felhasznált összeg: 345

-tárgyévben folyósított összeg: 345

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 140

Dologi: 205

Felhalmozási:

Összesen: 345

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Kösz 16

Támogatási időszak: 2017.03.01-2017.11.30.
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Támogatási Összeg: 345.000 Ft

Közösen egy közösségért címmel

A támogatási összegből földrajz és biológia érettségi témakörök kerültek kidolgozásra valamint felolvasásra az
egyesület hangstúdiójában látássérült gimnazisták számára. A kidolgozásban és felolvasásban a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium diákjai vettek részt. A
támogatási összegből a projekthez szükséges eszközök ( Cd, toner, fejhallgató,légtechnika) beszerzése történt,
illetve a projekthez szükséges telefonköltségek és étkezési költségek kerültek elszámolásra. A projektben a
projektvezető megbízási díjban részesült munkájáért. A projekt során elkészült tananyag térítésmentesen
igényelhető az egyesülettől, de természetesen az egyesület honlapján is letölthető bárki számára.
Büszkék vagyunk arra, hogy ez az Egyesületünknek, immár 3. évben futó projektje, mely nagyon népszerű a
középiskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok, valamint a látássérült gimnazisták körében egyaránt.

7.2.3. NEA-TF 16-M-0675 LÁTÁSSÉRÜLTEKÉRT

Támogatási program elnevezése: NEA-TF 16-M-0675 LÁTÁSSÉRÜLTEKÉRT

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.03.31.-2017.03.30.

Támogatás összege (1000HUF) 250

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 29

-tárgyévben felhasznált összeg: 29

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 29

Felhalmozási:

Összesen: 29

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Nea-TF 16 M 0675

Támogatási időszak: 2016.03.31-2017.03.30

Támogatási Összeg: 250.001 Ft

Adott évre 28.798. Ft maradt

Látássérültekért címmel

A támogatás az egyesület zökkenőmentes irodai tevékenységét támogatja. 2017-es évben a támogatásra telefon
és internetköltség, irodabútor és irodaszerköltség lett elszámolva. A program célja a látássérült emberek
tájékoztatásának biztosítása működési költségek formájában.

7.2.4. EMMI EGYSZERI TÁMOGATÁS
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Támogatási program elnevezése: EMMI EGYSZERI TÁMOGATÁS

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.01.01.-2017.11.30.

Támogatás összege (1000HUF) 144

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 144

-tárgyévben felhasznált összeg: 144

-tárgyévben folyósított összeg: 144

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 144

Felhalmozási:

Összesen: 144

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Emmi egyszeri támogatás

A támogatási időszak: 2017.01.01-2017.11.30.

Támogatási összeg: 143.690. Ft

A támogatás a megváltozott munkaképességű dolgozókra vehetőigénybe, ahol a támogatás megengedi olyan
eszközök beszerzését, melyek elősegítik az mmk-s dolgozók önálló munkavégzését és orvosi rehabilitációját,
valamit a velük összefüggésben lévő ügyviteli költségek elszámolását. Ezért ebben a pályázatban az mmk-s
dolgozók munkaalkalmi vizsgálata történt meg, valamit beszerzésre került 2 db AbbyFine Reader és új
világítástechnika is.

7.2.5. KULT/17-34/2016

Támogatási program elnevezése: KULT/17-34/2016

Támogató megnevezése: NYÍREGYHÁZA MJV. ÖNKOMÁNYZATA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.04.01.-2017.03.30.

Támogatás összege (1000HUF) 150

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 150

-tárgyévben felhasznált összeg: 150

-tárgyévben folyósított összeg: 150

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 150

Felhalmozási:

Összesen: 150

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Kult/17-34/2016

A támogatási időszak: 2016.04.01-2017.03.30.

Támogatási összeg: 150.000 Ft

A pályázatból négy eszközbemutató valósult meg, melyből három digitális kiadvány Tóth Péter
közreműködésével, megbízási szerződéssel megbízási díjért. A projekt ideje alatt három kisfilm készült,
melyekből megismerhető az egészség megőrzéshez használható eszközök, az NVDA és a JAWS programok,
valamint a Blind square navigációs telefonos program.
Egyesületünk az elkészült filmeket tagjai rendelkezésérebocsátja térítésmentesen CD-n, DVD-n egyéb
adathordozón, illetve egyesületünk megosztotta a kisfilmeket a YouTube-on is. Fontos volt a filmek és a
bemutatók alatt is, hogy nemcsak látássérülteknek mondjuk, hanem a családtagoknak is érthetően el tudjuk
mondani a dolgokat, hogyők is képesek legyenek otthon segíteni a látás sérültet. Minden tagtársunknak a
továbbiakban is állunk rendelkezésre hogy személyen is megmutassuk számukra az eszközöket.

7.2.6. GENEARLI BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY EGÉSZ-SÉKER  PROGRAM

Támogatási program elnevezése: GENEARLI BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
EGÉSZ-SÉKER PROGRAM

Támogató megnevezése: GENERALI BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2016.08.01.-2017.06.30.

Támogatás összege (1000HUF) 608

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 218

-tárgyévben felhasznált összeg: 218

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 218

Felhalmozási:

Összesen: 218

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

GENERALI BIZT.ALAPÍTVÁNY Egész-séker program

2016.08.01-2017.06.30

2017-ben 217.834. Ft került felhasználásra

A támogatási időszak során az egyesület tagjai díjmentesen juthatnak az egész-séker CD, VALAMIT Braille

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete                  Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  9

változatához. A projektben megvalósításra kerül egy kirándulás, valamit egészség megőrző programok
megtartása is. A támogatásból irodaszerek beszerzése, papír és Cd vásárlásra, valamit megbízási díjakra,
utazási és étkezési költségekre, terembérleti díjra költöttünk.

7.2.7. FRF-C/0655-0/2016

Támogatási program elnevezése: FRF-C/0655-0/2016

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.01.01.-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 5,578

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,578

-tárgyévben felhasznált összeg: 5,578

-tárgyévben folyósított összeg: 5,578

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 5,578

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 5,578

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

 FRF-C/0655-0/2016 

Megvalósítási időszak 2017.01.01.-2017.12.31.
 
A program a megváltozott munkaképességű dolgozók bérének részbeni támogatását szolgálja. Jelen pályázat
kapcsán 4 fő, majd később 5 fő súlyosan látássérült és egy fő megváltozott munkaképességű dolgozó
foglalkoztatására került sor.

7.2.8. MVGYOSZ 2078/2017

Támogatási program elnevezése: MVGYOSZ 2078/2017

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.01.01.-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 3,903

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,903

-tárgyévben felhasznált összeg: 3,903
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-tárgyévben folyósított összeg: 3,903

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 0

Dologi: 3,903

Felhalmozási:

Összesen: 3,903

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

MVGYOSZ 2078/2017

Támogatási időszak 2017.01.01-2017.12.31.

Támogatás összege: 3.902.674 Ft

A támogatást az MVGYOSZ NYÚJTA SZÁMUNKRA, MINT ERNYŐSZERVEZETÉNEK. A
TÁMOGATÁSBÓL AZ EGYESÜLET AKADÁLYMENTES IRODAHELYISÉGÉNEK BÉRLETI DÍJÁT.

7.2.9. PKAB/52-4/2017

Támogatási program elnevezése: PKAB/52-4/2017

Támogató megnevezése: NYÍREGYHÁZA MJV. ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.01.01.-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 250

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 250

-tárgyévben felhasznált összeg: 250

-tárgyévben folyósított összeg: 250

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 250

Felhalmozási:

Összesen: 250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

PKAB/52-4/2017

Támogatási időszak 2017.01.01-2017.12.31.

Támogatás összege: 250.000. Ft

Májusban a Madarak fák napja kapcsán, természetjárásra invitáljuk a látássérülteket a Sóstói erdőbe,
Augusztusban sportos családi napot szervezünk a Nyíregyházi Állatkertbe, majd szeptemberben
akadályversenyt szervezünk a Sóstói erdőben, valamint ellátogatunk, Sátoraljaújhelyre ahol túrázunk,
bobozunk. A pályázati összegből a programmal kapcsolatos kiadásokat fedeztük, úgy mit buszköltség, étkezés,
belépőjegyek.
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7.2.10. REB-17-0156

Támogatási program elnevezése: REB-17-0156

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.01.01.-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 800

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 800

-tárgyévben felhasznált összeg: 800

-tárgyévben folyósított összeg: 800

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 800

Felhalmozási:

Összesen: 800

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Reb-17-0156

Támogatási időszak 2017.01.01-2017.12.31.

Támogatás összege: 800.000. Ft

A projekt során egyesületünk tagjai számára kíván akadálymentes keretek között közösségi programot
szervezni, valamint kiadványt előállítani. A Magyar Biblia Társulat Alapítvány vezetője Dr. Pecsuk Ottó által
összeállított kiadvány, mely a biblia és a reformáció kapcsolatát dolgozza fel. Az elkészített kiadványt
ingyenesen bocsájtjuk a látássérültek részére, CD-n, nagybetűs sík írásban illetve Braille formátumban. A
projekt másik eleme, egy közösség építő, értékteremtő családi autóbuszos kirándulás, Nagykárolyba, ahol több
reformációs emlékhely található. A projekt költségei utazási költségek, étkezés, irodaszerek, papír és cd
lemezek.

7.2.11. NEA-TF-17M-1163

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17M-1163

Támogató megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.04.01.-2018.03.31.

Támogatás összege (1000HUF) 580

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 580
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-tárgyévben felhasznált összeg: 384

-tárgyévben folyósított összeg: 580

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 384

Felhalmozási: 196

Összesen: 580

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Nea-Tf-17-m-1163

Támogatási időszak 2017.04.01-2018.03.31.

Támogatás összege: 580.000. Ft

A támogatás az egyesület zökkenőmentes irodai tevékenységét támogatja. 2017-es évben a támogatásra telefon
és internetköltség, irodai számítógép, hangfelvevő szoftver, könyvelési díj, valamit számítástechnikai
fogyóeszközök és bérleti díj finanszírozása valósult meg.A program célja a látássérült emberek
tájékoztatásának biztosítása működési költségek formájában.

7.2.12. SZOC-9280/2017

Támogatási program elnevezése: SZOC-9280/2017

Támogató megnevezése: NYÍREGYHÁZA MJV. ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.11.24.-2017.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 60

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 60

-tárgyévben felhasznált összeg: 60

-tárgyévben folyósított összeg: 60

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 60

Felhalmozási:

Összesen: 60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

SZOC-9280/2017

Támogatási összeg: 60.000.Ft

Támogatási időszak: 2017.11.24-2017.12.31.

A "Szeretetvendégség" című karácsonyi műsort idén új, helyszínen kívántuk lebonyolítani. A Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium patinás épületében ünnepeltünk közösen 2017.12.13.-án . A műsorban
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közreműködött a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium színjátszó csoportja. A kulturális
műsort követően szeretet vendégségre hívtuk tagjainkat, akik erre a rendezvényre nagy számban érkeztek. A
teasütemény és üdítő, valamint kávé és tea elfogyasztását követően, egy csomag szaloncukorral leptük meg
jelenlévő tagjainkat. A programon 100 tagtárs vett részt.

7.2.13. KULT/30-25/2017 HANGÉLMÉNY

Támogatási program elnevezése: KULT/30-25/2017 HANGÉLMÉNY

Támogató megnevezése: NYÍREGYHÁZA MJV. ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2017.05.01.-2018.03.31.

Támogatás összege (1000HUF) 190

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 8

-tárgyévben felhasznált összeg: 8

-tárgyévben folyósított összeg: 190

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 8

Felhalmozási: 182

Összesen: 190

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

KULT/30-25/2017

Támogatási Összeg 190.000 Ft

Hangélmény

Megvalósítási időszak: 2017. május 1- 2018. március 31

Egyesületünk a Hangélmény projektben egy angol nyelvű hangos kiadványt készített, mely azoknak lesz óriási
segítség, akik egyénileg, vagy társas utazások keretében külföldön kívánják eltölteni jól megérdemelt
pihenésüket. A kiadvány tartalmaz majd nyelvtant, valamint szituációkat, arra vonatkozóan, hogyan kell
külföldön, egy-egy nyaralás ideje alatt érthetően kommunikálni, útbaigazítást kérni, vagy vásárolni, étkezni,
stb. E kiadvány egy sajátos adottságokkal rendelkező célcsoport, a látássérült emberek egyéni szükségletét és
igényét hivatott kielégíteni. 

7.2.14. NAV 1%

Támogatási program elnevezése: NAV 1%

Támogató megnevezése: SZJA 1%-OT FELAJÁNLÓ LAKOSSÁG

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás
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más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2015.01.01.-2018.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 1,046

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 441

-tárgyévben felhasznált összeg: 441

-tárgyévben folyósított összeg: 605

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 441

Felhalmozási: 605

Összesen: 1,046

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Nav 1%

Egyesületünk az adózók által felajánlott 1%-ból fedezte idei évben a segédeszköz támogatásokat, mely során
tagjainknak álló életvitelt megkönnyítő eszközök részbeni támogatását segítettük, VALAMINT EBBŐL AZ
ÖSSZEGBŐL AZ EGYESÜLET szoftvereit és számítógépparkját újítottukrészben fel, illetve beszerzésre
került egy NAS TÁROLÓEGYSÉG IS.
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