
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. május 30. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta törtékről.            

 Előterjesztő: Bukta László elnök 

 
2. A gazdasági válság következtében kialakult helyzet elemzése Küldött 

Közgyűlés határozatának értelmében.  

                           Előterjesztő: Bukta László elnök 

                                

3. 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. Megállapította az elnökség határozatképes. 

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, majd 

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

eseményekről, feladatokról. Az egyesület elnöke beszámol arról, hogy 2012. május 18 és 19-

én Siófokon MEOSZ  küldött gyűlésről. Új küldöttnek Borsod Megyéből Székely József lett 

megválasztva Szabó János helyére. 

2012.05.24-én NRSZH ellenőrzés volt egyesületünk és a Mezőcsáti telephelyünkön, melyről 

jegyzőkönyv készült és minden feltételnek megfelelt egyesületünk. 

2012.06.23-án a Reuma Klub gyűlésre a Rendőrfőkapitány volt meghívva. Tartalmas előadás 

kielégítette az érdeklődőket. 

2012.05.27-én Horgászverseny volt, mely szintén jó sikerült. A szervezésben részvevőknek 

megköszönte a közreműködést. 

2012.06.16-án SM-Klub nap egyesületünknél. 

2012.06.22-én 15 órakor szentesi csoport érkezik. 

 

Az elnökség döntött a Zsóry üdülő csatorna rákötésével kapcsolatosan, hogy az ingatlant 

rácsatlakoztassák a főrendszere, legalább az egyik fürdőszobát. A Horgászegyesülettel 

felvettük a kapcsolatot, de nincs rá pénzük anyagi helyzetük rossz. A horgászjegy bérleti díját 



fogják beszámítani, erről írásos megegyezés kell. A befizetési összeg 388 eFt, melyet június 

első hetében át kell utalni a Mezőkövesdi Víziközmű -Társulathoz. 

A könyvelőnk javasolja, hogy a talajterhelési díj 100-szoros felemelése miatt 3 év múlva 

megtérül. 

 

Pető József Felügyelő Bizottság elnöke: Javasolja, hogy rá kell kötni a szennyvizet és az 

elnökség hozzon róla határozatot. 

 

Bukta László: A MEOSZ felé le lett jelentve az Erzsébet programba, már csak ezért is jó 

lenne, ha rákötnénk a szennyvízcsatornára. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

 

Bukta László Egyesületünk elnöke elmondta: 

 

Személyi jellegű ráfordítás a legmagasabb összeg az egyesület kiadásánál. A Felügyelő 

Bizottság véleményét ki kérte ezzel kapcsolatban az elnökség. Az akkreditációval kapcsolatos 

tapasztalatot elmondta az elmúlt 5-6 év tapasztalatával. Eddig semmi gond nem volt a 

működéssel kapcsolatosan, csak 2012-es év elejétől. Az Egyesületet 188 eFt/hó terheli, mint 

plusz költség kiadás. A támogatás nem 100 %-os , hanem csak 90 %.Az Egyesület csak más 

fél évig tudná csak az egyesületnél dolgozókat foglalkoztatni. A tagdíjat viszont erre fordítani 

nem lehet. Az év elején a béremelést meg kellett tenni, mert nem pályázhattunk volna az ez 

évi akkreditációra. A feladatok viszont csökkentek az egyesületnél, nincs leterhelve a 14 fő. 

A foglalkoztatás a 7. pontos papírral 2012.december hó végéig lehet, de a támogatás mértékét 

2012. július 1-től. Amennyiben a garantált béremelést nem tesszi meg az Egyesület akkor 

ennyivel kevesebb pénzt vitt volna mindenki haza. A járulékos többlet adót az egyesület 

vállalja, mely havi szinten 4-5 ezer forint. 

Kihangsúlyozta, hogy ő tovább akarja működtetni az egyesületet. Egy személyben fog dönteni 

a közeljövőben ezzel kapcsolatosan. Készítetett táblázatot, hogy a kifizetésekből mennyi a 

különbség a tavalyi és az ez évi között, és ebből kiderül, hogy mennyi plusz kiadás jelentkezik 

a fenti problémák miatt. Várja a javaslatot és véleményeket. 

 

Dr.Kertész Mátyás Etikai Bizottság elnöke: A kötelezettség vállalás a Munkaügyi 

Központtal 2012. június 30-ig szól. Nem megengedhető, hogy a 4 millió Ft-ot a tartalékot 

bértámogatásra fordítsa az Egyesület. 

Javasolja: Önkéntes alapon lehet, hogy a munkavállaló vállalja, hogy önkéntes adományként 

visszafizeti a ráeső kiszámított összeget. Nyilatkozzon minden dolgozó. 

 

Monokiné Suhaj Viktória könyvelő: A 2012-es bértámogatás 65 eFt-al kevesebb. A 2011-es 

évet 1 millió Ft-al zárta az Egyesület. 

 

 

 

 

Bukta László elnök : A támogató Szolgálat minden év elején mínusszal indul.  

Forgató tőke: 1.4 millió Ft lekötve, a mozgatható tőke 9 millió Ft. Különben a többi 

egyesületeknél is ugyan ez a probléma. Megjegyezte, hogy az új dolgozóra 100 %-os 

bértámogatás és járuléktámogatás jár. Nem vállal semmilyen garanciát a 2012. július 1-től, 

mert még nem tudja a rendeletet, hogy kiket és milyen módon tud majd foglalkoztatni. 



 

Vámos Margit: A foglalkoztatás terén, főleg ha még ki sem jött a rendelet 2012. július 1-től 

nem biztos, hogy itt tudunk dolgozni, akkor most miről beszélünk. 

 

Laki Zsuzsanna: A dolgozóknak el kell gondolkodni azon, hogy kevesebb pénzt kapjanak e, 

vagy munkanélkülire mennek.  

 

Kurzné Panyi Tünde: Javasolta, hogy a reprezentációs költséget is csökkenteni kell. 

 

Petrán József elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság a következőkre tett javaslatot: 

fizetés nélküli szabadság, létszámcsökkentés, vagy foglalkozatási időcsökkentés. Ügyfél 

fogadási időmódosítás. Kompromisszumot kell kötni és a döntés jogát átadják az egyesület 

elnökének. 

 

Bukta László megkérte a jelenlévő dolgozókat tegye meg mindenki most a javaslatot a 

visszafizetésre és a jegyzőkönyvbe rögzítsük. 

 

- Nagy Imréné: kijelentette, hogy két részletbe vissza tudja fizetni a reáeső pénzt. 

- Tóth Jánosné: ők már fizettek vissza és a jövőben is visszafizetik. 

- Bukta László: visszafizeti, már eddig is fizette. 

- Ducsai Judit: továbbra is vállalja a részletekbe visszafizetni. 

- Kürthy Mihályné: ő már eddig is utalt át az egyesületnek, továbbra is fizeti. 

- Molnár Józsefné. két részletben ő is vissza tudja fizetni. 

- Lázár Szilár: nyilatkozott, hogy a ráeső részt visszafizeti. 

- Gáspár László: nyilatkozott, hogy ő is visszafizeti a ráeső részt egy összegben. 

- Vámos Margit: egyelőre nem tudja, egyedül neveli a gyermekeit és tartja fenn a 

családot, attól is függ, hogy alakul a jövőben a foglalkoztatás. 

- Balogi Sándorné: kijelentette, hogy három részletben visszafizeti. 

- Újhelyiné Bukta Mónika: sajnos ő egyelőre nem tudja, mert ő, mint családfenntartó 

dolgozik, ha talán 2012. július 1-től maradhatunk dolgozni, és férje el tud helyezkedni 

munkába, akkor valamennyit vállal.  

- Golyha Csaba: vállalja, hogy visszafizeti. 

- Bukta László: kihangsúlyozta, hogy Nyikes József gépkocsivezetőnek a támogató 

szolgálat fizeti. 

 

Monokiné Suhaj Viktória: A visszafizetés „Adomány magány személytől”- címen 

lehetséges. 

 

Bukta László: minden hónap első napjában a bérek átutalásra kerülnek, melyet az 

Egyesületnek kell megelőlegezni, míg a támogatás meg nem érkezik a Munkaügyi 

Központtól, hogy a 14 fő fő továbbra is itt dolgozhasson. 

 

 

Dr.Kertész Mátyás: Amint a kimutatásból látta, úgy 7-9 ezer forintról van szó, amit az 

egyesületnek vissza kell fizetni fejenként. Ha az egyesület felé felelősséget érez, akkor 

visszaadja, de ha ez se lesz, akkor miből él. Erre kell gondolni. Szerinte elég, ha most az 

elnökségi ülésen mindenki szóban nyilatkozik, nem kell külön írásba nyilatkozni, mivel 

önkéntes adomány a visszafizetés, ezért nincs rá szükség. 

 



Ducsai Judit: Megjegyezte, hogy Mezőcsát és vonzás körzetében a legmagasabb a tagdíj 

befizetés. Az ő munkájukra is szükség van. 

 

Korenné Orosz Edit: megjegyezte, hogy szerinte Mezőcsáton is kevesebb az adminisztrációs 

munka 

. 

Újhelyiné Bukta Mónika: Javasolja, hogy szervezzünk programot a tagság felé. 

 

Bukta László: A Mezőcsáti irodát továbbra is működtetni kell, igaz, hogy a MEOSZ-tól 

kevesebb támogatást kap egyesületünk, de ez nem csak nálunk, ha nem a társ egyesületeknél 

is probléma. A kapcsolatot viszont továbbra is tartani kell az egyesületekkel. 

Kérte, hogy hírlevelet készítsen valaki, talán a tagdíjmorál is nagyobb lenne. 

Ő is javasolja a csapatépítő napot, hogy beiktassuk az egyesületnél. 

 

16 éve bizonyított, hogy működjön ez az egyesület. Akár milyen spórolást csinálunk, akkor 

sem tudjuk előállítani ezt az összeget. Javasolja, hogy rendkívüli küldött gyűlést kell 

összehívni a tagdíjemeléssel kapcsolatosan még ebben az évben. 

 

A fentiekre vonatkozóan lezártnak tekinti az ügyet és várja az új törvényt ezzel kapcsolatba. 

Bezárta a gyűlést és megköszönte részvételt, mindenkinek továbbra is szép napot és jó 

munkát kívánt. 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. június 31. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


