
Jegyzőkönyv  

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

január 02. napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  4400 Nyíregyháza, István u. 2..  

Elnökségi ülés ideje: 2017.január 02 13.00. 

Jelen vannak:  Nemes-Nagy Tünde 

   Szanics Miklós Szabolcs 

   Dankó Pál 

Az egyesület munkatársa: Szabó Judit  

 

Napirendi javaslatok 

1. Az egyesület 2017 évi költségvetése 

2. Az egyesület pályázatai 

3. vegyes ügyek 

 

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de 

szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

1/2017. (01.02.) 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 2017 évi költségvetése 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Megkérte Szabó Juditot, hogy olvassa fel a tervezetet. 

Szabó Judit: 

A dolgozók havi bére 760201-ft egy évben, 9.122.412. Ft 

A bérleti díjunk, 127.000.-Ft ez egy évre, 1.524.000.-Ft. 

A telefon és internet költségünk egy évre körülbelül, 168.000.-Ft. 

A könyvelési díj idén emelkedett, 57000-Ft/hó, egy évre: 687.000-Ft. 

Ez összesen 11.498.412.-Ft.  

 

Bevételünk, ami már most is biztos, az NRSZH-tól éves szinten 5.152.000.-Ft-ot kapunk 

amit havi lebontásba folyósítanak.  

A szövetségtől 2.000.000.-Ft-ot kapunk, kiegészítve a tagság után járó összeggel. A 

tavalyi évben 3.222.401.-Ft-ot kaptunk.  

Adó 1%-ból 600000-Ft-ot kaptunk ennek 25%-a használható fel működésre. 

A december havi záró egyenlege a számlánknak 2.203.791.-Ft volt. 

Összesen bevételünk: 11.178.197.-Ft. Év végig 320000-ft hiányzik.  

 

Nemes-Nagy Tünde: 

A szövetségtől is kapunk 1%-ot. Ez kicsivel több lesz mint a tavalyi évben. 

 

 

2/2017. (01.02.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az egyesület 2017-évi költségvetési tervezetét. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 



2.  Az egyesület pályázatai. 

Nemes-Nagy Tünde: 

Vannak még futó pályázataink, idén március 31-ig fut még a NEA működési pályázat, 

250001-Ft-os.  

Futó pályázat még az önkormányzat Megmutatjuk a világnak című pályázata.  

A közösségi szolgálatos pályázat már lezárult, mely keretén belül angol és történelem tételek 

készültek hangos formátumban.  

Az NRSZH-tól nyertünk foglalkoztatási támogatást, 5 tartós és 1 tranzit foglalkoztatásra 

kértünk támogatást, és 3 tartós és 1 tranzitra kaptunk.  A tranzit foglalkoztatásra megkaptuk a 

100%-os támogatási összeget, ezek miatt Gézát el kellett küldeni.  

Szeptember 1-től szerettük volna Katát vissza venni, de jelenleg nem tudunk forrásokat 

előteremteni. Jövőre remélem sikerül.  

Várjuk a következő közösségi szolgálatos elbírását, biológia és földrajz témaköröket kell 

feldolgozni a Kossuth és a Vasvári Pál Gimnázium tanulói közreműködésével.  

Véglegesítettük a Reformáció 500. évfordulója alkalmából pályázatot, mely keretén belül 

közösségi, közösség építő programokra lehet pályázni.  A minimum összeg 150000 a 

maximun 2000000-ft. Mi 700.000.-Ft-ra pályáztunk.  

A hónap közepén kell beadni a NEA működési pályázatot, 

Február 3-ig kell beadni a NEA szakmai pályázatát.  Ebben angol kiadványt fogunk 

szerkeszteni a tervek szerint.  

Ezek lennének a jelenlegi és a jövőbeli pályázataink.  

 

 

3.  Vegyes ügyek. 

 

Nemes-Nagy Tünde: 

Még egy fontos dolgunk van el kell fogadnunk a szervezeti és működési szabályzatot.  

 

 

3/2017. (01.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az egyesület szervezeti és működési szabályzatát. 

 

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 
 


