
 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. július 25. 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. Az egyesület 2012. év félévi értékelése, gazdasági munkájáról beszámoló. 

                           Előterjesztő: Bukta László elnök 

                                

3. Helyzetértékelés a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó 

foglalkoztathatóságának várható jogszabály módosításokkal és a helyzet várható 

változásaival kapcsolatban. 

                                           Előterjesztő: Bukta László elnök 

 

4. Akkreditációs bértámogatatás jelenlegi helyzete, pályázatok alakulása 

                                                             Előterjesztő: Bukta László elnök 

                                                                                   

5. „Kéz a Kézben” támogató szolgálat első félév helyzete, fejlesztési tervek 

                                               Előterjesztő: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető 

6. Tájékoztató az egyesület Reuma klub első félév munkájáról, második félév 

terveiről 

   Előterjesztő : Laki Zsuzsa klub 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: 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.  

 

 

 



 

 

1./  Napirendi pont: 

 

 Az egyesület elnöke, Bukta László beszámol az előző elnökségi ülés óta történt 

eseményekről, feladatokról. Említést tesz arról, hogy 2012. július 1-én, 

vasárnap13.00 órától 22 óráig demonstrációt szerveztek a Kossuth térre. A demonstráció 

szervezésében nem vett részt egyetlen párt, vagy pártszerűen működő szervezet sem.  

Szövetségünk, amely pártpolitikai mentességét mindenképpen meg kívánja tartani – 

fenntartások nélkül csatlakozott azokhoz a célokhoz, amelyet a demonstráció szervezői 

előzetesen megfogalmaztak. A csatolt petíció mellékelve 

 

 

Egyesületünk elkészítette az EMMI  18462-1/2012 számú szerződés terhére a és a MEOSZ 

által 1080-557/2012. nytsz. számú támogatási szerződés terhére a költségtervet és Szakmai 

programot, az összeg 2012-es évre 1.320.500.- Ft. 

 

 

2./ Napirendi pont: 

 

Bukta László Egyesületünk elnöke elmondta: 

 

Rövid értékelő féléves gazdasági beszámolót tartott. 

Megemlített a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó új jogszabály módosításokat. 

Bővebben kitért az egyesületet érintő változásokról. 

 

3./ Napirendi pont 

 

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. 

 

4./ Napirendi pont 

 

Az akkreditációs bértámogatáshoz meg kell várni az új kormányrendeletet. 

A Munkaügyi Központtal állandó kapcsolatot tartunk, és figyelünk minden új megjelent 

törvényt is.  

 

5./ Napirendi pont 

 

Korenné Orosz Edit szolgálatvezető megtartotta a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat 

2012. I. féléves szakmai beszámolóját. 

A beszámoló mellékelve. 

 

5./ Napirendi pont 

 

Laki Zsuzsa reuma klub vezetője röviden ismertette az első féléves munkájukat. 2012. 

augusztus hónapban szünet lesz, az első foglalkozás ideje szeptember hó. 

Egyebek: 



 

 

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 továbbra is itt dolgozhasson. 

 

Ifjúsági és sorstársi tanácsadói továbbképzés Balatonmáriafürdőn lesz 2012.07.13-15-ig. 

Golyha Csaba, Harangozó Péter és Gáspár László vett részt. 

 

Bukta László egyesület elnöke említést tett az üdülőről, hogy jó beindult a Magyar Nemzeti 

Üdülési Alapítvány által kiadott Erzsébet program keretében a helyfoglalás. Üdülőnket a 

szezon végéig lefoglalták az üdülni vágyók. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól 2012. augusztus 23-án látogatást tesznek a Zsóry 

üdülőnkbe. 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. július 25. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


