
Jegyzőkönyv  

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2016. 
február 10. napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

Elnökségi ülés ideje: 2016. 02.10. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 
  Szanics Miklós Szabolcs 
  Dankó Pál 

Valamint az Egyesület dolgozói..   

  

Napirendi javaslatok 

1. Az alapszabály kiegészítése. 

2. Az Egyesület futó pályázatai  

3. Az Egyesület 2016 évi költségvetése. 

4. A Segédeszköz Bizottság beszámolója. 

5. Az Egyesület költözése. 

 

Az Egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de szavazati joguk csak az 
elnökségi tagoknak van. 

 

2/2016. (02.10.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

1.   Az alapszabály kiegészítése.  

Nemes-Nagy Tünde: 
A Megyei Bíróság 2015 dec. 1. hatállyal elfogadta az alapszabályt, közben az ügyészség hiányt fedezett fel. PL: 
a tag kérheti a törlését, ezt tartalmazza az alapszabály. A hiányosság, hogy nincs benne, hogy írásban kérheti a 



törlését. Ilyen apróság miatt kellett újra beadni. Közben mi már kértük a székhely módosítást is. Remélem, 
hamar rendeződik.  

2.  Az Egyesület futó pályázatai. 

Az Egyesület futó pályázatait a Tájékoztató az Egyesület aktuális pályázatairól című melléklet tartalmazza. 

 

3. Az Egyesület 2016 évi költségvetése. 

 
Szabó Judit: A bérek 1 hónapra, 852169 Ft a 7 dolgozó részére.  Ez 12 hónapra levetítve: 10226018 Ft. Ebből az 
NRSZH-tól kapunk támogatást, 5319984 forintot, a Szövetségtől erre a célra van 1661411 forintunk. 

Tehát a bérekre összesen van 6981425 forintunk, úgy, hogy a fennmaradó több, mint 3 millió forintot más forrásból 
kell előteremtenünk. Ezért írjuk a pályázatokat. 

Az idei évre a bérleti díjunk, 1143000 forint, csak 9 hónappal kell számolni.  

A könyvelési díj is emelkedett, 52070-Ft lett havonta. Ezt több pályázatba is beírtuk.  

Az internet 144480-Ft egy évre.  

A telefon költségünk 1500-3000-Ft között alakul. Ezeket a kiadásokat is pályázatokba be szoktuk írni.  

Az irodaszerek és egyéb kiadások költsége előre nem látható. 

A nem várt költségek az idei évben többek lesznek, mint tavaly, hisz most a költözésről minden tagunkat levélben 
értesítünk.  

Az össz. Költségvetés, mindent figyelembe véve: 13.000.000Ft. 

  

3/2016. (02.10.) Elnökségi határozat. 

 

Az Egyesület 2016 évi költségvetése 13.000.000Ft, amit tagdíjakból, adományokból, pályázati forrásokból, 
egyéb forrásokból fedezünk. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

4. A Segédeszköz Bizottság beszámolója. 

 

Dankó Pál megkérte Horváthné Erzsikét, hogy olvassa fel a Segédeszköz Bizottság beszámolóját. 

Horváthné Erzsike: A 2015. évre a NAV-tól kaptunk 549753 forintot, a 2014. évből áthoztunk 126449 forintot. 
Működésre 20%-ot állapítottunk meg, az 109950 forint. Az előző évben határozat volt, hogy ebből az összegből 
veszünk nyomtatót, ami 336550 forint volt, és folyadék szintjelzőt, ami 5490 forint.  

Így a tagok részére felhasználható összeg 224200 forint volt. 

Összesen 119100 forint támogatást osztottunk ki. Megmaradt 105100 forint,  



A pályázók speciális fehérbotra, telefonra, színfelismerőre, vérnyomásmérőre, Braille órára pályáztak, valamint 
egy laptop vásárlásban tudtunk még segíteni.  

Összesen a működésből és támogatásból 215000 forintunk maradt. 

A 2016. évre meglett az 1%, amit fel lehet használni, 486510 forint. Ennek a 25%-át használhatjuk fel működésre.  

Az új pályázatot, mint az elmúlt években, áprilisban írjuk ki. A feltételek nem változnak.  

 

Nemes-Nagy Tünde: Ha már elhangzott, hogy mennyit gyűjtöttünk 1%-ból, a Szövetségtől is megvan az összeg, 
amire számíthat az Egyesület, 449.778 Ft. 1% címén. Ők viszont meghatározták, hogy mire költhetjük. Működésre, 
tanulmányi támogatásra, illetve ha az Egyesületnek hiányzik valamilyen segédeszköz, akkor arra.  

 

4/2016. (02.10.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség  az Egyesület által gyűjtött 1%-ból, - ami 486510-Ft, - 200000-Ft-ot biztosít a 2016. évi, önálló 
életvitelt segítő segédeszközök támogatására, mely felhasználásáról a Segédeszköz Bizottság dönt. 

A fennmaradó 286510Ft-ot az Egyesület működésre, cél szerinti tevékenységre fordítja. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

5/2016. (02.10.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség a MVGYOSZ-tól kapott 1%-ból, - ami 449778Ft, - 200000Ft-ot különít el a 2016. évi tanulmányi 
pályázatok támogatására. 

A fennmaradó 249778Ft-ot az Egyesület a Szövetség által meghatározott tevékenységekre fordítja. 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 
5. Az Egyesület költözése. 

 
 
Dankó Pál: A zongorát sikerült eladnom, mert az új helyen nem lett volna neki hely. Az eladás azért is volt 
szükségszerű, mert az új helyen csak egy közös helyiségben tudtuk volna elhelyezni, de felelősséget nem tudtak 
volna vállalni érte. Valamint sikerült a régi hűtőt is eladni, és még árulom a régi deckeket is, amiket már nem 
használ az Egyesület. A zongoráért 130000Ft-ot kaptunk, a hűtőért 10000Ft-ot. Ezek az összegek is növelik az 
Egyesület költségvetését.  

Tervezett költségvetés a költözéssel kapcsolatban: 



Dankó Pál: Árajánlatot kértem a hangszigetelt stúdió kialakítására, 240000Ft, ami az építési munkálatokat 
tartalmazza. Valamint az ajtó átszerelésére, hangszigetelt ablakok beszerelésére 120000Ft-os ajánlatot kaptam.  

Az NRSZH egyszeri támogatásából szeretném a világítást kicserélni, mert ott nagyon régi neon lámpák vannak. 
Ezekhez az engedély még folyamatban van, szeretnénk korszerű led-es világítást beszerelni, megindokoltuk a 
bérbeadó felé, hogy ez neki is jó, mert az áramfogyasztás sokkal kisebb lenne.  
A költözésre pontos összeget nem tudok mondani, de előzetes számítások szerint 600000Ft a körülbelüli összeg.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------                         ------------------------------- 
Nemes-Nagy Tünde   Szanics Miklós Szabolcs 
 Elnök      Jegyzőkönyvvezető 
 


