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Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés szöveges 

értékelése, kiegészítése. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ 2010. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérleg tájékoztatása. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat 2010. év munkájáról, 2011 évi feladataink, működési 

támogatás értékelése. 

Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

  

4./ A 2010-2011 évi pályázatok helyzete, további feladatok. 

Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

5./ Indítványok javaslatok. 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv 

hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Vámos Margit, jegyzőkönyv hitelesítők: Gáspár 

László és Rudolf László. 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket az elnökségi ülés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

Az elnökségi ülés napirendi pontok szerint hangzik el melyet egyhangú szavazattal, 

elfogadtak.  
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Az egyesület elnöke, Bukta László köszönti az elnökségi ülésen megjelent tagokat, majd 

ismerteti az első napirendi pontot melyben az egyesület 2010. évi munkájáról szóló 

beszámolót hallhattuk, valamint a közhasznúsági jelentést melyből a pénzügyi beszámoló rész 

még nem készült el. Az egyesület elnöke arról is beszámolt, hogy folyamatában van a jelentés 

és amikor elkészül a számszaki része azt is ki küldi az elnökségi tagok részére, hogy át tudják 

nézni,a küldött értekezlet előtt pedig a küldöttek részére is elküldik az írásos anyagot. 

 

Az egyesület elnöke azt javasolja, hogy az elnökségi tagok között legyenek el osztva a vidéki 

csoportok. Így azt a területet figyeli, és segíti az, az elnökségi tag, akihez az a terület tartozik. 

Illetve a csoportvezetőkkel folyamatosan tartaná a kapcsolatot és tájékoztatná a 

lehetőségekről.  

Felmerült az a kérdés is, hogy a munkacsoportok felé milyen segítséget tudunk biztosítani a 

működésükhöz. El kell gondolkodni azon, hogy a támogatás az tagarányos legyen-e a 

csoportok felé, vagy független attól. 

Tervezzünk be a csoporttevékenység munkáját, pályázzunk a működésükre a MEOSZ 

pályázatán. 

 

A MEOSZ által kiírt képzésekre szorgalmazzuk, hogy a csoportvezetők is minél nagyobb 

létszámban vegyenek részt. Így ők is több információhoz jutnak és ez által egyfajta vezetői 

képzést is, kapnak. 

 

A MEOSZ az egyesületünk munkájával kapcsolatban információs szolgáltatásokról is kért 

adatokat, hogy az itt dolgozóink átlagosan mennyi embernek adnak információt és ez kb. 

mennyi időt, vesz igénybe. Ezt az adatlapot az egyesület elnöke kitöltötte és az országos 

szövetség felé vissza, küldte. 

 

A MEOSZ az esélyegyenlőségi napot az idén a fennállásának a 30. évfordulójával 

egybekötött jubileumi ünnepe lesz. Gondoljuk át, hogy mennyien szeretnénk részt venni ezen 

a rendezvényen. Valamint azt a lehetőséget is vegyük figyelembe, hogy az Önkormányzat 

kistérségi buszit is el lehetne kérni erre a rendezvényre, így olcsóbb lenne a szállítási költség, 

és többen részt vehetnének a sorstársak közül a rendezvényen. 

 

Az elmúlt évben a MEOSZ írt ki egy pályázati lehetőséget az esélyegyenlőségi nap 

megszervezésére, lebonyolítására. Gondolkodjunk el azon, hogy be vállaljuk-e. Ez a 

rendezvény regionális szintűnek kell, hogy legyen, és olyan körülményeket kell biztosítani a 

résztvevők számára, hogy a sorstársaink minden rendezvényt akadálymentesen 

megnézhessenek, eljuthassanak a kívánt helyre. Amennyiben a vezetés úgy dönt, hogy 

szervezzük meg akkor a MEOSZ pályázati kiírását figyelni, kell. 

 

Az egyesület klub vezetői készítsenek egy beszámolót a közgyűlésre, melyben tájékoztatják a 

küldötteket arról, hogy mit tevékenykedtek a 2010-es évben. 

  

A támogató szolgálat, írásos beszámolója után a szolgálatvezetője el mondta, hogy 78 

megállapodás van sérült emberekkel. Ennek ellenére a két segítőnek az 1200 egység 

teljesítése gondot okoz. Jelenleg 200Ft-os óradíjat fizetnek az ellátottak, de még ez az összeg 

is sokuknak gondot okoz. Több hasonló segítő szolgálat működik a városban és van közöttük 

olyan is aki ingyen megy ki egy- egy órára a gondozotthoz. Ezért a szolgálatvezetője kéri az 

elnökséget, hogy a gondozási díj összegén módosítsanak, mert a felmérések alapján az derült 



ki, hogy ha csökkenne a díj összege akkor továbbra is igényelnék a szolgáltatást, többen pedig 

hosszabb időre is igénybe vennék ezt a lehetőséget. 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy a szállítási díj összege változatlan marad, de a gondozási díjat 

50Ft/ óra díjra csökkenti. Ezzel a nagymértékű csökkentéssel tudjuk biztosítani az elvárt 1200 

munkaegységet a személyi segítők esetében. 

Azon is el lehet gondolkodni, hogy a szállító szolgálat esetében szükség lenne-e a hétvégi 

szolgálatra. Az állam ezt várja el a szolgálatoktól, legyen-e hétvégén diszpécseri szolgálat, 

szállítás, és gondozás? 

 

A negyedik napirendi pontban a pályázati lehetőségekről esett szó. A támogatások összege 

csak tervezhető, de nem lehet biztosra venni, hogy meg is kapjuk azt az összeget, amire 

bepályázunk. Az NCA négy hónapra csökkentette a pályázat időszakát a tizenkét hónappal 

szemben ezért az elszámolás nehezebb lesz ez előző évekhez képest, mivel a fűtési időszak 

teljesen ki esik és ez a rezsi költség az egyesületet, terheli, nem tudjuk a működés költséghez 

számolni. 

 

A gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatban kaphatunk támogatást, erre figyeljünk oda, 

hogy mikor írja ki a MEOSZ a pályázatot. 

 

Az indítványok javaslatok az utolsó napirendi pont. Az elnök javaslata, hogy a Polgármesteri 

hivatok, és a támogatóink felé küldjük el a közhasznúsági jelentés írásos anyagát, hogy ezzel 

is tájékoztatást adjunk részükre arról, hogy mit végez az egyesületünk, és mire használjuk fel 

a támogatás összegét. 

 

A reuma klub vezetője felhívja a figyelmét az elnökségnek, hogy az Önkormányzattól lehetne 

kérni támogatást a klub működéséhez. Elsősorban a kirándulásokhoz a kistérségi buszok 

igénylésére gondol. 

Beszámol arról is, hogy a klub soron következő eseménye február 18-án lesz, a farsangi 

mulatság, erre a rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. 

Valamint szó esett arról is, hogy a tárgyalótermet igénybe vennék márciustó minden hónap 

első csütörtökén, ahol is természetgyógyászati tanácsadások lennének a klubtagok részére. 

 

Továbbá szó volt az Országos SM találkozóról, amit az egyesületünk SM klub vezetője 

szervez a sorstársaik részére. Ez a rendezvény június 2.-3.-án lesz megtartva. Mindenki, aki 

tud segítsen ennek a rendezvénynek a lebonyolításában, hogy sikeres és emlékezetes legyen 

az ide látogató klub tagok számára. 

 

A sorstársi tanácsadás, mint szolgáltatás már működik a MEOSZ interaktív portálján, 

érdeklődjünk utána, hogy az a munkatársunk, aki ezen a képzésen sikeres vizsgát tett, hogyan 

tud rész venni illetve, hogyan tud bekapcsolódni ebbe a munkába. 

 

Az elnök a küldött közgyűlést április 2-ra tervezte, amelyet az elnökségi tagok egyhangúlag 

meg is szavaztak. 

 

Az elhangzott beszámoló és hozzászólások után Bukta László elnök megköszönte a jelenlévő 

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 



Mezőkövesd 2011 február 14. 
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  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


