
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2022. 

február 11 napján tartott elnökségi ülésén. 

 

 

Elnökségi ülés helye:  4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2022. február 11. 09:00 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök 

  Dankó Pál alelnök 

  Szanics Miklós Szabolcs elnökségi tag 

                        Gálné Imre Ibolya  elnökségi póttag 

  Barkó-Szabó Judit egyesületi munkatárs 

 

 

Napirendi javaslatok 

1. Az egyesület 2022-es évi költségvetése. 

2. Egyesületi flotta 

3. Elismerő díj 

4. Egyebek 

 

1/2022. (02.11.) 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 2022-es évi költségvetése. 

 

Barkó- Szabó Judit ismertette  az elnökséggel a várható kiadásokat. 

- A dolgozók bére: 14.768.424-Ft. 

- A könyvelés díja: 840.000-Ft. 

- Bérleti díj: 2.063.856-Ft. (ez hozzávetőleges összeg, a bérleti díj változni fog.) 

- Telefon és internet költség: 535.000-Ft. (ez is hozzávetőleges összeg) 

- Irodaszerek: 450.000-Ft.(értelem szerűen ez is hozzávetőleges összeg) 

- Összesen: 18.656.280-Ft. 

Barkó- Szabó Judit elmondta, hogy az eddigi nyert pályázatok és elnyert támogatások és a 

szövetség támogatása ebben az évben biztosítja az egyesület zavartalan működését. 

Az elhangzottak után az elnök elfogadásra javasolta a 2022-es évi költségvetést. 

 

2/2022. (02.11.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta az egyesület 2022-es évi költségvetését. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 



2. Egyesületi flotta. 

 

Dankó Pál elmondta, hogy március 1-től lejár a Telekomos flotta szerződés, és csak rosszabb 

feltételekkel lehetne megújítani, ezért árajánlatot kért a Vodafone-tól, ahol sikerült még az 

eddigieknél is kedvezőbb feltételekkel ajánlatot kérni.   

 

3/2022. (02.11.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a szerződés lejárta után az egyesületi flotta szolgáltatót váltson 

amennyiben sikerül kedvezőbb ajánlatot kapni. 

 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

Nemes- Nagy Tünde a flottával kapcsolatos teendőket Dankó Pár és Barkó- Szabó Juditra 

ruházta át. 

 

4/2022. (02.11.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta az elnök javaslatára, hogy a flottával kapcsolatos teendők elvégzésére 

Dankó Pált és Barkó- Szabó Juditot jelöli ki.(szerződéskötés, tájékoztatás, ügyfélszolgálat, stb.)  

Valamint a belépés feltételei megegyeznek a Telekomos flotta belépési feltételeivel. 

Az egyesület dolgozói az egyesületi tagok feltételeivel vehetik igénybe a flottaszolgáltatást.  



 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

3. Elismerő díj 

 

Nemes- Nagy Tünde felvetette, hogy az egyesület az önkéntesek munkáját elismerendő az 

egyesület adhatna, elismerő díjat. Ez egy országos elismerés lenne. 

Dankó Pál javaslata, Nagyító, kis tetteink nagyba nézve. 

Nemes- Nagy Tünde a következő ülésre várja, hogy a részleteket dolgozzuk ki.  

 

 

 

4. Egyebek. 

 

Nemes- Nagy Tünde elmondta, hogy a tavalyi évről egy pályázat maradt az Andorka Eszter 

pályázat. 

Beadásra került a parasport pályázat mely keretén belül szeptemberben egy egri és egy tarcali 

túra valamint két spining edzés lesz megvalósítva. 

A Kárpátok alapítvány pályázatán nyert a Telefotel szolgáltatás. 

Valamint a Városi Civil alaphoz is a hónapban adunk be pályázatot. 

Több pályázat beadása is még folyamatban van.  

 

Nemes- Nagy Tünde budapesti tagjaink javaslatára felvetette, hogy az egyesület létrehozhatna 

egy körzeti csoportot a fővárosban, ezt az elnökség is támogatta. 



 

5/2022. (02.11.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség jóváhagyta a nem Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei tagok számára, hogy 

Budapesten körzeti csoportot hozzanak létre. 

 

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 

 

 


