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Jegyzőkönyv 

 

 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. november 30. napján tartott 

Elnökségi ülésén. Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. sz. hivatalos helyiségében 

 

 

Napirendi pontok:  

 

  

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről. 

      Előadó: Bukta László elnök  

  

  

2./  Tájékoztató a rokkant nyugdíj átalakulásának rendszeréről 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

 

3./ Milyen változások várhatóak a béren kívüli juttatások adózásánál 

     Előadó: Bukta László elnök 

 

 

4./  Az NCA szakmai beszámoló ellenőrzésének eredményéről 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

 

5./ Az SM klub 2011 évi beszámolója és az évzáró taggyűlés megszervezése előadás az SM 

     betegek a helyes táplálkozása a mindennapokra 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

 

6./ Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Telefon:06 49/411-346; Fax:06 49/500-170   E-mail:kovesdi12@t-online.hu 

Bankszámla szám: 55100162-12001462      Honlap:http://msmke.atw.hu 

Levél:3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér 1.Pf 57. 



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

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

Csaba és Balogi Sándorné. 

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.  

 

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

Ezt követően ismerteti az első napirendi pontot.  

Röviden beszámolt arról az egyesület elnöke, hogy megszűnik a rokkantnyugdíj, és átalakul 

rehabilitációs- valamint rokkant ellátássá. Nagyjából 200 ezer személy várhatja, hogy 

visszahívják felülvizsgálatra, ahol a rehabilitációjukról döntenek, és visszavezetik őket a 

munkaerőpiacra, vagy rokkantnak nyilvánítják őket. A kormány nem kiadáscsökkenést vár 

ettől az intézkedéstől, hanem azt, hogy kevesebben akarják leszázalékoltatni magukat. 

 

Szó volt arról is, hogy a Szövetségünk kezdeményezésére Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Államtitkára elfogadta a meghívást és nyílt párbeszéd konferencián vett részt 

november 11-én.. Jelenleg a III: csoportba tartozó egészségkárosodottak csoportja rokkantsági 

nyugdíjban részesülnek. Ez a szám körülbelül 110 ezren vannak, akiknek felülvizsgálatra kell 

jelentkezniük. A vizsgálat eredményétől függ, hogy kik lesznek azok, akik rehabilitálhatók, 

vagy kik kapnak ellátást. De ugyan ez vonatkozik a rendszeres szociális járadékban részesülő 

személyekre is akik 84 ezren vannak. A rokkantsági ellátás mértéke nem változik. 

 

A következő napirendi pont a béren kívüli juttatások adózásáról szólt. A kormány adójavallata 

szerint 2012. évtől a béren kívüli juttatások 500 ezer forintos éves értékhatárig nyújtható. Ha a 

béren kívüli juttatás törvényben meghatározott értékét meghaladja, akkor az értékhatár feletti 

rész már nem minősül béren kívülinek, hanem egy meghatározott juttatásnak, eszerint adózni 

kell és emiatt 27% kifizetői eho terheli. 

 

Továbbá szó volt még az étkezési jegyről, a Széchenyi pihenő kártyáról, hogy ezeket kik 

vehetik igénybe a jelenlegi jogszabály szerint. 

 

Ezt követően az egyesület elnöke elmondta az elnökségi tagoknak, hogy az NCA pályázat 

szakmai beszámolója elkészült és el is küldtük, melynek ellenőrzése megtörtént. Levélben 

kaptuk meg az értesítést, hogy rendben találtak mindent az elszámolással kapcsolatban. 

Egyedül a pénzügyi elszámolás ellenőrzésénél találtak hiányosságot, amit pótolni kell . A 

számlaösszesítő sorában szereplő néhány bizonylat kitöltése nem megfelelő ezt javítani kell. 

 

Az utolsó napirendi pontban az SM klub évzáró beszámolóját hallgattuk meg illetve szó volt 

arról is, hogy a tagok részére egy ünnepi értekezletet szerveznek december 10-re ahol az 

évértékelő gyűlés után Dr. Guseo András az SM Országos Szövetség elnöke a helyes 

táplálkozásról beszél. A klub elnöke minden érdeklődőt szeretettel vár erre a rendezvényre. 

 

Az indítványok, javaslatokban elhangzott, hogy a Városi Önkormányzat küldött egy levelet az 

egyesületünk részére, hogy amennyiben van olyan javaslatunk, amely a képviselő testületet is 

érint a döntéshozatalban azt jelezzük írásban november 30-ig a hivatal felé. 

 

 

 



A MEOSZ 2011. november 11-én 10 órakor tartja meg a „Párbeszéd konferenciáját” 

Budapesten melyre egyesületünk vezetőit is meghívták, melyen legalább két fő vegyen részt. 

 

November 19.-én Székesfehérváron lesz a Magyar SM Társaság küldöttközgyűlése, melyre az 

egyesületünk klubvezetője is kapott meghívót. A részvételi szándékát jelezze az ottani vezetés 

felé 

 

A „Jövőnkért”Mozgáskorlátozottak és fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

meghívót küldött az egyesületünk részére melynek időpontja december 3-án lesz. Tállyán a 

Közösségi Házban. Az elnökségi tagok beszéljék meg, hogy ki tud részt venni ezen a 

rendezvényen képviselve egyesületünket. 

 

Bukta László elnök az elhangzottak összesítése, majd ez után megköszönte mindenkinek az 

aktív részvételét és nagyon jó egészséget kívánt, a résztvevőknek, ezzel bezárja az elnökségi 

ülést. 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. november 30 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

……………………………                              ……………………………. 

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


