
 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. december 19. 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./Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességének változása, új 

szabályozása, várható jogszabály módosításokkal és a helyzet várható változásaival 

kapcsolatban. 

     Ea.: Bukta László elnök 

3./Helyzetértékelés a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó 

foglalkoztathatóságának várható jogszabály módosításokkal és a helyzet várható 

változásaival kapcsolatban. 

Ea.: Bukta László elnök 

4./  Tájékoztató az egyesület Ifjúsági csoport tevékenységéről, Mikulás napi 

rendezvény lebonyolításáról 

    Ea.: Kuruczné Panyi Tünde Ifi vezető 

5./  Jelenlegi pályázatok alakulása (REHAB-12-TTF-003) 

    Ea:. Viszneli Nóra pályázati referens 

6./  „Kéz- a Kézben” támogató szolgálat Magyar Államkincstár (TSZ-060/55-2008 és 

TSZ 060/6-2008) számú fínanszírozási szerződések ellenőrzésről beszámoló 

     Ea.: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető 

 

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: Balogi Sándorné és Molnár Józsefné. 

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.  

 

 

 



 

1./ 

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.  

 

Egyesületünknél 2012. december 06-án a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülést tartott. 

Az egyesületnél feltárt és észlelt hiányosságokról a jegyzőkönyv mellékelve. 

 

Kiemelte, hogy a Reuma Klub tagjai a tavalyi évhez hasonlóan elmennek az „Add a 

kezed” Fogyatékosak Otthonába a Mikulási ünnepségre. 

Egyesületünk ez évben is részt vesz a város által rendezett Adventi ünnepségen. 

 

2./ 

 

Egyesületünk hirdetést adott fel a 2013-as évre szóló gépkocsik súlyadó, parkolás 

megújításával kapcsolatban. 

A súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességének változásával 

kapcsolatosan, a vonzáskörzethez tartozó Önkormányzatot kell felkeresni. Ott a 

fénymásolt mozgásszervi betegséget igazoló orvosi szakvéleményt, leletet stb. 

papírokat kell benyújtani, melyet az NRSZH felé továbbítanak majd. A határozat, 

melyben igazolódik a 40 % mozgásszervi betegség, csak akkor lesz jogosult a 

gépjárműadó-mentességre. – Idevonatkozó Kormányrendelet száma: 

102/2011.(VI.29.)  

 

3./ 

 

A fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó foglalkoztatására váróható jogszabály 

módosításokról tartott ismertetést. 

A megváltozott munkavállalók foglalkoztatásának költségtérítésére a kormány 

pályázatot írt ki. -327/2012.(11.16.) kormányrendelet – a pályázat beadási ideje: 

2012.december 16. Egyesületünk 13 fő megváltozott munkaképességű személyre 

készítette el a pályázatot. A szükséges foglalkoztatáshoz az akkreditáció 

igénybejelentést egyesületünk 2012. december 20-án megkérte, Mezőkövesd 

székhelyre és Mezőcsát telephelyre. Az akkreditációra benyújtott foglalkozási szakmai 

program mellékelve. 

 

4./ 

 

Egyesületünk Ifjúsági csoport tevékenységével közösen a MEOSZ-tól pályázaton 

nyert Mikulás Napi ünnepségre kapott összegből szervezett ünnepséget. 2012. 

november 24-én egyesületünknél.  A program népszerűsítése érdekében a fiatalok 

figyelmét felkeltő kreatív meghívót készítettünk. A Mikulási ünnepségre kilenc órától 

érkeztek a gyerekek, illetve családtagjaik, valamint az országos szövetségünktől is 

érkeztek vendégek. A délután 14 óráig tartó ünnepségünk visszajelzések alapján jól 

sikerült. 



Sajnos sok olyan mozgássérült fiatal van a térségben, akik otthonukat nem képesek 

elhagyni, ezért részükre a „Mikulás házhoz megy” program megvalósításával 

szereztünk nekik örömet. Vidékre december 3-4-5-én látogattunk el. 

Összességében megállapítható a visszajelzések alapján, hogy az ez évi mikulási 

ünnepségünk szervezése jól sikerült. 

  

5./ 

 

A jelenlegi pályázatokról említett egy pár gondolatot Viszneki Nóra pályázati referens. 

2013-as évben várható a MEOSZ felé történő pályázatok elszámolása (1.320.500.-Ft– 

a sorstársi, működési pályázat – továbbá január hóban történik úgy szintén a városi 

önkormányzat által adományozott 105.000.- működési célú támogatás 

visszaigazolásáról is. 

Egyesületünk támogató szolgálata, mint az elmúlt évek során szintén pályázott a 2013-

as év működésére, mint személyi szállítás és személyi segítés után járó támogatásra. 

 

6./ 

 

„Kéz a Kézben” támogató szolgálat a Magyar Államkincstár (TSZ-060/5/2008 és 

(TSZ-060/6-2008) számú finanszírozási szerződések ellenőrzéséről beszámolót tartott 

a szolgálatvezetőnk Korenné Orosz Edit. Az erről szóló beszámoló az Ellenőrzési 

jegyzőkönyveknél lefűzve. megtatálható. 

 

Az elhangzott beszámolók és hozzászólások után Bukta László elnök megköszönte a 

jelenlévő elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

Mindenkinek további jó egészséget és jó munkát kívánt. 

 
 

 

Mezőkövesd 2012. szeptember 26. 
 

                                                                                Ph. 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


