
Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. szeptember 26. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 

1./Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.                

     Ea: Bukta László elnök 

2./Az egyesület 2012.év félévi értékelése, gazdasági munkájáról beszámoló,  

     Ea: Bukta László elnök 

3./Helyzetértékelés a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó foglalkoztathatóságának        

várható jogszabály módosításokkal és a helyzet várható változásaival kapcsolatban. 

Ea: Gáspár László elnökségi tag 

4./ Akkreditációs bértámogatás jelenlegi helyzete, pályázatok alakulása. 

    Ea: Bukta László elnök 

5./ „Kéz a Kézben” támogató szolgálat  első félév helyzete. 

    Ea: Korenné Orosz Edit szolg.vezető 

6./ Tájékoztató az egyesület Heine-Medin klub I. félév munkájáró, II. félév   terveiről. 

    Ea: Balogi Sándorné klubvezető 

7./ Indítványok, javaslatok egyebek. 

 

 

   

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

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

hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Nagy Imréné, jegyzőkönyv hitelesítők: Gáspár 

László 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. Egyesület elnöke megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes.  

 

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

ismerteti az első napirendi pontot melyben, beszámol az előző elnökségi ülés óta történt 

eseményekről, feladatokról.  

 

1./  Bővebben ismertette egyesületünk I. fél évi gazdasági  helyzetünket. A bevételünkről és a 

kiadásokról szólt bővebben. Továbbá a Zsóry üdülő működéséről és az üdültetésről. 

 

2./ Elkészítette egyesületünk a MEOSZ által nyújtott támogatást. A támogatás az 

érdekérvényesítő alaptevékenység, érdekérvényesítő csoporttevékenység és mozgalmi 

 

továbbképzés támogatásaira adta. A támogatás vissza nem térítendő és az összege: 

1.320.500.- Ft. 

 



Ezek után Monokiné Suhaj Viktória könyvelőnk bővebb beszámolót tartott az I-III.n.évi 

gazdasági és pénzügyi helyzetünkről. A mérlegnél a kettős könyvelésnél most már reális kép 

lesz a 2013-as év elején a 2012-es évről. Egyesületünk induló pénzösszege: 5.900.000 Ft volt.  

Támogató Szolgálat induló tőkéje: 1.775.000.- Ft volt . A negyedéves támogatások az Állam 

Kincstár részéről rendszeresen érkezik a támogató szolgálat részére: 1.724.500.- Ft.(A 

beszámoló mellékelve ). 

 

Bukta László  közölte, hogy a rezsi költség csökkentésére hívja fel a figyelmünket, hogy a 

fűtési idő beindulásával jobban odafigyeljünk a takarékosságra. Sajnos a telefon díjak is igen 

sok az egyesületnél, a telefonadó maitt, pedig a legkedvezőbb díjcsomagokat kötöttük meg. Itt 

szólt Gáspár László üdülő gondnoknak, hogy 2012. november 1-től a TV szolgáltatási díjat is 

le kell majd jelenteni, hogy nem használjuk a Zsóry üdülőben.  

Elnökünk itt jegyezte meg, hogy egyesületünk kapott most 500.000.- Ft-ot a MEOSZ-tól a 

Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal kötött szerződésből. Még várható összeg 2 x 300.000.- Ft. 

Majd ebből az összegből kell nekünk visszafizetni a MEOSZ-nak 8 % plusz ÁFA-t a 

szerződés alapján. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke bejelentette, hogy ez évben beadott NEA pályázaton 

250.000.- Ft-ot nyert összesen Több, mint 200 civil pályázott, nagyon sokan voltak, akik nem 

is kaptak. Három évig lehet pályázni évenként, és a 4. év után sajnos nem lehet, majd csak 

egy pár év múlva kötött szerződést. Ebből a pénzből akartuk az összekötők részére postázni a 

hírlevelet, ugyanis kevés személynek van internete. Hónapok óta nem tudjuk őket informálni 

az új rendeletekről és törvényekről, melyek érintik őket, a sorstársainkat.  

  

 

Kiemelte az egyesületünknél működő „Együtt-Egymásért” Reuma Klub működéséről. 

Nagyon aktívan dolgoznak. Laki Zsuzsanna klubvezető röviden értékelte az I. fél év 

munkáját.(beszámoló mellékelve. 

 

3./ A fogyatékkal élő emberekre vonatkozó foglalkoztatásról, várható jogszabályok 

módosításokról bővebben beszélt egyesületünk elnöke. 

 

Az Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman az új rokkantsági ellátórendszer ügyében: 

A MEOSZ az alapvető jogok biztosához fordult még a tavasszal, mert úgy véli, hogy a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény több ponton ellentétes az 

Alaptörvénnyel. Közel negyven személy is megkereste a Biztost, aki áttekintette a 

beadványokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a törvény elfogadásával és egyes 

rendelkezéseivel kapcsolatban alkotmányossági problémák merülnek fel, ezért 

kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a jogszabály utólagos vizsgálatát. A fogyatékosok 

jogairól és esélyegyenlőségével kapcsolatosan a régi törvényt a MEOSZ a web lapjára 

feltették véleményezés céljából. 2013-as új civil törvény szerint kell működni az 

egyesületünknek. Javasolja Bukta László elnökünk, hogy a jövőben is minden alkalommal 

vegyünk részt a városi kerekasztal beszélgetésen, hol több információhoz juthatunk majd. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke bővebben szólt a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet módosításáról. 

Közlekedési kedvezményben a jelenleg hatályos szabályok szerint a fogyatékos személyek 

közül kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek. Ugyanakkor a mozgási 

fogyatékosok körén túl az értelmi fogyatékosok, az autisták, a látási fogyatékosok, valamint a 



hallási fogyatékosok esetében is lehetővé teszi az állami támogatással gépjárművet 

vásárolhassa. 

 

4./  Az akkreditációs bértámogatás 2012. évvégig meg lett kötve a Munkaügyi Közpottal. Igaz 

még 1.710 eFt átutalás hiányzik. 

Itt jegyezte meg elnökünk, hogy augusztus 1-el Vámos Margit egyesületünk elnökhelyettese 

leszámolt egyesületünktől, a támogatás 1 fő személy csökkenésével fog majd megérkezni. 

Az elnökségi határozat értelmében hiányolta az adományok befizetését, véleményt vár ezzel 

kapcsolatosan. Ha nem lesz visszafizetés megszűnik a 20 fő foglalkoztatása, egyesületünknél. 

 

5./  A Támogató Szolgálat 3 évre megkötött szerződésből már egy év lejárt, a jövő évre 

viszont már elküldtük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály 

részére a finanszírozási kérelmünket 2013- 6.500 pontra. Ebből szállító szolgálattatásra 4.400 

pont, személyi segítésre pedig 2.100 pontra. 

 

Ezek után pedig a „Kéz a Kézben támogató szolgálat első félév helyzetéről, gazdasági 

beszámolót tartott. ( A beszámoló mellékelve). Az elnökség a beszámolót egyhangúan. 

Itt megjegyezte, hogy a két gépkocsi üzemanyag költsége nem fedezi a beszedett kliensek 

után beszedett díjak összegét. 

 

6./  Az egyesület Heine –Medin klub első félév munkájáról és a második félév terveiről 

beszélt Balogi Sándorné klubvezető. ( A beszámoló mellékelve). 

 

 

 

A Mezőkövesdi SM klub 2011. évi 2012. első félévi működéséről Gáspár László klubvezető 

számolt be.( beszámoló mellékelve.) 

 

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. szeptember 26. 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


