
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2021. 

január 2 napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2021.január 2 10:00 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök 

  Dankó Pál alelnök 

  Szanics Miklós Szabolcs elnökségi tag 

 Barkó- Szabó Judit pénzügyi munkatárs 

 Gálné Imre Ibolya elnökségi póttag 

 Gál Gyula Nyíregyháza járás körzeti csoport vezetője 

 

Napirendi javaslatok 

1. Az egyesület 2021. évi költségvetése, 

2. Beszámoló -Az Egyesület által összegyűjtött, az adózók által felajánlott 1% 

felhasználásáról , a 2020-as évben, 

3. Beszámoló az MVGYOSZ-től kapott 1% felhasználásáról, 

4. Döntés az Egyesület által összegyűjtött, az adózók által felajánlott 1% felhasználásáról, 

(2019-es felajánlás) 

5. Döntés az MVGYOSZ által leosztott 1%-os támogatás felhasználásáról, 

6. A 2021-es év tervei, megvalósításra váró feladatai, 

7. Tájékoztató az Egyesület küldöttgyűlése által a 2020-as év nyarán felszabadított pénz 

felhasználásáról. 

8. Tájékoztatás a 2021. március 16-án megrendezendő online nemzetközi oktatási 

konferenciáról. 

 

 



Valamint az elnökség kiegészítette a napirendet az egyesületi flotta szolgáltatással.  

Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de szavazati 

joguk csak az elnökségi tagoknak van. 

 

1/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a kiegészített napirendi javaslatokat. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

1. Az egyesület 2021. évi költségvetése, 

 

 

Barkó- Szabó Judit ismertette a résztvevőkkel a költségvetést. 

A bérek havonta: 1.036.920-Ft 

Ez egy évre: 12.443.040-Ft 

A bérleti díj várhatóan: 1.997.928-Ft 

A könyvelés: 840.000-Ft 

Telefonköltség: 372.000-Ft 

Internet költség: 120.000-Ft 



Postaköltség: kb. 80.000-Ft 

Irodaszerek: kb 750.000-Ft 

Tisztítószerek: kb. 35.000-Ft 

Ezek összesen: 16.637.968-Ft 

Bevételeink, 2020 évről megmaradt: 6.528.165-Ft 

Valamint az NRSZH bértámogatása: 8.923.020-Ft 

A szövetségi alaptámogatás: 2.000.000-Ft 

 

2/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta az egyesület 2021 évi költségvetését. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

2. Beszámoló -Az Egyesület által összegyűjtött, az adózók által felajánlott 1% 

felhasználásáról , a 2020-as évben, 

 

Barkó- Szabó Judit elmondta, hogy segédeszközök beszerzésére elköltöttünk, 196000-Ft-ot, 

webkamerára , 10000-Ft-ot, beszereztünk egy nyomtatót 94900-Ft-ért, valamint egy ipad minit 

141850-Ft-ért. 

Így a rendelkezésünkre álló 440000-Ft-ot felhasználtuk. 

 



3/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta az Egyesület által összegyűjtött, az adózók által felajánlott 1% 

felhasználását, a 2020-as évben, Melyből 200000-Ft-ot a segédeszköz bizottság használt fel 

pályázati úton a tagok részére segédeszközök részbeli támogatására, a fennmaradt összeget az 

egyesület az alapszabályban rögzített közhasznú célszerinti tevékenységre fordította. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

3. Beszámoló az MVGYOSZ-től kapott 1% felhasználásáról, 

 

 

 

Barkó- Szabó Judit elmondta, hogy a szövetségtől 269532-Ft-ot kaptunk, melyből 255000-Ft-

ot tanulmányi támogatásra költöttünk, egyéb kultúrállis és rekreációs tevékenységre 14532-Ft-

ot. 

 

 

4/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta az MVGYOSZ-től kapott 1% felhasználását. 

Indokolás: - 



Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

4. Döntés az Egyesület által összegyűjtött, az adózók által felajánlott 1% 

felhasználásáról, (2019-es felajánlás) 

 

Nemes- Nagy Tünde azt javasolta, hogy az előző évi érdeklődésre való tekintettel a 

rendelkezésre álló 645000-Ft-ból 300000-Ft-ot különítsünk el a segédeszköz bizottságnak. 

Mely pályázatot 2021 április 2. napjával írjunk ki. 

 

5/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta az Egyesület által összegyűjtött, az adózók által felajánlott 1% 

felhasználását, (2019-es felajánlás). 645000-Ft-ból 300000-Ft-t a segédeszköz bizottság kap, a 

fennmaradt összeget az egyesület célszerinti közhasznú tevékenységekre fordítja. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 



 

5. Döntés az MVGYOSZ által leosztott 1%-os támogatás felhasználásáról, 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy idén 311394-Ft-ot kap az egyesület. Ezt tanulmányi 

támogatásra, rekreációs költségekre, segédeszközök beszerzésére valamint kulturális 

programokra lehet fordítani 

 

Az elnökség megvitatta, a tanulmányi támogatás eddigi tapasztalatait, és arra a döntésre 

jutottak, hogy a korábbi évekkel ellentétben, nem pénzbeli juttatásra lehet pályázni, hanem 

tanulást segítő segédeszközök részbeli támogatására lehet pályázatot benyújtani. Mely 

eszközök listáját majd a kiírandó pályázat tartalmazza.  

A pályázat elbírálói az elnökség részéről, Nemes- Nagy Tünde, Gálné Imre ibolya és Balog 

Viktória. 

 

 

6/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az MVGYOSZ által leosztott 1%-ot (311394-Ft-ot) az egyesület, tanulást segítő 

segédeszközök beszerzésének részbeni támogatására fordítja, nappali tagozaton tanuló 

általános, közép és felsőfokú tanulmányban résztvevő tagjaik számára. A részvétel pályázathoz 

kötött, mely pályázatokat Nemes- Nagy Tünde, elnök, Gálné Imre Ibolya elnökségi póttag és 

Balog Viktória adminisztrátor bírálja el. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 



 

6. A 2021-es év tervei, megvalósításra váró feladatai, 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy idén is szeretnénk a kiadványainkat megjelentetni, a 

Szemezgetőt, a Fülbevalót és az egészségkert, valamint kiadványaink megjelennek az e-

rikkancs rendszerébe is.  

A közösségi programok a járványhelyzetre tekintettel az online térbe kerültek át, valamint a 

tele fotelszolgáltatást is szeretné tovább működtetni az egyesület. 

Valamint a Braille olvasásverseny megrendezése a járványhelyzet alakulásától függ. 

Valamint az idei évvel elindult a Betűfalók elnevezésű könyvklubja az egyesületnek, ami 

nemcsak a tagok számára érhető el. 

 

 

7.Tájékoztató az Egyesület küldöttgyűlése által a 2020-as év nyarán felszabadított 

pénz felhasználásáról. 

 

Barkó- Szabó Judit elmondta, hogy a rendelkezésre álló 300000-Ft-ból mit szerzett be az 

egyesület. 

Asztal: 78000-Ft 

Tárgyaló székek 20db: 134578-Ft 

Irodaszék:  50725-Ft 

 

 

8. Tájékoztatás a 2021. március 16-án megrendezendő online nemzetközi oktatási 

konferenciáról. 

 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy ez egy tavalyi évről áthozott pályázat az Alternatív 

közösségek egyesületének Tedd jobban programja keretében a Más szemmel projekt. Ez egy 

nemzetközi szakmai oktatási konferencia. 

A következő alkalom március 16-án lesz megtartva 

 

 

 



9. Flotta 

 

Dankó Pál elmondta, hogy a flottának jelenleg 113 tagja van.  

Nemes- Nagy Tünde felvetette, hogy külsős, vagyis más egyesület tagjait ne vegyünk fel a 

flottába, mivel már csaknem minden egyesületben van ez a lehetőség. Egyszerűbb, ha mindenki 

ott veszi igénybe a szolgáltatást ahol tagsági díjat fizet.  

 

 

7/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

A flotta tagja csak olyan egyesületi tag lehet, aki legalább 1 éve tagja az egyesületnek, és a 

tagsági díjat mindig határidőre befizeti. A késedelmes tagdíjfizetés kizáró ok. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

Valamint zárásként az elnökség hozott egy határozatot a tagi viszony törléséről. 

 

 

 

8/2021. (03.02.) Elnökségi határozat. 

 

Az az egyesületi tag aki 2 évig nem fizet tagdíjat, őt az egyesület elnöke levélben kiértesíti, és 

ha a megadott határidőre a hátralékot nem rendezi törlésre kerül az egyesület nyílván tartásából. 

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 

 

 


