
Jegyzőkönyv 

Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2023. 

január 30 napján tartott elnökségi ülésén. 

 

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20 

Elnökségi ülés ideje: 2023. január 30 09:00 

Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök 

 Dankó Pál alelnök 

Szanics Miklós Szabolcs elnökségi tag 

 Gálné Imre Ibolya elnökségi póttag 

Barkó-Szabó Judit   

 

 

Napirendi javaslatok 

1. Az egyesület 2023 évi költségvetés tervezetének elfogadása. 

2. A személyi jövedelemadó 1% felhasználása. 

3. Egyesületi programok/pályázatok. 

4. Egyebek. 

 

 

01/2023. (01.30.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  



A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

2. Az egyesület 2023 évi költségvetés tervezetének elfogadása. 

 

Nemes-Nagy Tünde átadta Barkó-Szabó Juditnak a szót. 

Barkó-Szabó Judit elmondta, hogy a tervezetthez csak az előző év árait tudja alapul venni és ez 

alapján az egyesület várható költsége a 2023-as évre 20.486.732-Ft. Előre láthatólag az 

egyesület működése biztosított a 2023-as évre.  

   

02/2023. (01.30.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta a költségvetési javaslatot a 2023-as évre. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

3. A személyi jövedelemadó 1% felhasználása. 

 

Barkó-Szabó Judit elmondta, hogy 579800-ft-t gyűjtött az egyesület. Ebből 300000-ft-ot fordít 

a tagok segédeszköz részbeni támogatására, segédeszköz pályázat formájában, aminek kiírása 

2023 február 15.  



02/2023. (01.30.) Elnökségi határozat. 

 

Az elnökség elfogadta, hogy a gyűjtött személyjövedelem adó 1% felajánlásból ami 579.800-

Ft ebből 300000-Ft-ot fordít segédeszköz pályázatra. 

Indokolás: - 

Felhatalmazás- 

Felelős:-  

Határidő: -  

A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag 

A határozatot ellenezte: - 

Tartózkodott- 

 

 

4. Egyesületi programok/pályázatok. 

 

Barkó-Szabó Judit ismertette ötletét egy új online negyedévente jelentkező programmal 

kapcsolatban, olyan témákban, amik nem férnek bele egyik jelenleg aktív program  

Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy a tavalyi évben adott be az egyesület pályázatot a Profili 

Alapítványhoz, stúdió fejlesztésre, ami után a Lélekbonbonok podcast formában folytatódna. 

Januártól az Almaórák is online formában lesz elérhető.  

 

Nemes- Nagy Tünde megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. 

 

 

 

----------------------------                        ------------------------------- 

Nemes-Nagy Tünde     Szanics Miklós Szabolcs 

 Elnök       Jegyzőkönyvvezető 

 

 


