
 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2013. január 30. 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./ Helyzetértékelés a pályázatunkból adódó fogyatékossággal élő emberekre 

vonatkozó foglalkoztathatóságának várható hatásai. 

     Ea.: Bukta László elnök 

3./ Jelenlegi pályázatok alakulása ( NEa-TF-12-M-01959) szakmai beszámoló. 

Ea.: Bukta László elnök 

4./  „Kéz- a Kézben” támogató szolgálat 2012. évi tevékenységének beszámolója  

     Ea.: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető 

5./ Súlyos mozgáskorlátozottak aktuális gépjárműszerzési támogatásról. 

     Ea.: Balogi Sándorné elnökségi tag 

6/ 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.  

 

 

1./ 

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

külön köszöntötte Monokiné Suhaj Viktóriát egyesületünk könyvelőjét, majd ismerteti 

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

eseményekről, feladatokról.  

 

Beszélt arról, hogy az egyesület fő célja továbbra is fogyatékos, elsősorban 

mozgásfogyatékos emberek egyéni és társadalmi helyzetének segítése. A szakmai 

tevékenységünk során az állam által átvett feladatátvállalás a meghatározó, emellett 



szociális tevékenységek, szociális üdültetés, interaktív portál feltöltése, sorstársi 

tanácsadás. 

 

Továbbra is fontos a helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, munkáltatókkal, 

kistérségi társulatokkal a kapcsolattartás. Ötödik éve vettünk részt a Mezőkövesdi 

Civil Szövetség által szevezett civelek, hetek rendezvény sorozatán, mely a városban 

működő civil szervezetek összefogásával – egyesületünk tagjai saját egységes 

formaöltözetben - felvonulással, hirdetésekkel, programokkal hívja fel a figyelmet 

működésünk fontosságára és az 1 %-os felajánlásokra. 

 

A Támogató Szolgálat ez évre 9.320.000.- Ft-ot támogatást kap az Állam Kincstártól. 

A „Kéz a Kézben” támogató szolgálat a 2013-as évre megkapta a 4.580.000.- Ft 

I.n.évre járótámogatást. 

 A Támogató Szolgálatnál a napokban kell dönteni a szociális gondozók személyi 

cseréiről is. 

 

2./ 

 A pályázaton nyert megváltozott munkaképességű dolgozókra a 2013-as évre 

megérkezett a támogatott összeg. A munkaszerződések elkészültek a 2013-as évre. 

A keretösszeg 1.120.000.- Ft/fő/13 fő. A pályázat munkakörökre lettek megkérve napi 

7 órás munkaviszonyra. 

98 %-ban középfokú végzettségűekre lett leadva, de nem ezt nézték, hanem a 

munkakört. Majd az ellenőrzéseknél fogják nézni a megfelelő okmányokat. 

A rehabilitációs, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával 

kapcsolatosan történtekről beszélt röviden. Rehabilitációs mentor foglalkoztatásával 

Viszneki Nóra lesz megbízva, Ducsai Juditot pedig rehabilitációs tanácsadóként 

foglalkoztatjuk egyesületünknél. 

Így az óraszámokat fogjuk majd csökkenteni a dolgozóknál, egyesületünknél. 

 A személy jellegű utazási költséget biztosítja, de majd ebből a keretösszegből. Az 

ellenőrzés szempontjából sokkal szigorúbb lesz, mint az elmúlt években (jelenléti ív, 

okmányok, bérlapok stb.) 

Rugalmas munkaidőt fogunk majd használni, a törzsidőt 9 órától 12 óráig lesz. A 

munkaszerződések határozott idővel 2013.december 31-ig szólnak. 

A fogyatékosságra járó 5 nap fizetett szabadság jár, de viszont éves szinten 30 nap 

fizetett szabadságnál nem több egy évben.  

2014-től, aki dolgozni akar, még most az idén kell kérni az NRSZH-tól a 

foglalkoztatásra, hogy jövőre dolgozhat –e. Ez nem a komplex vizsgálati minősítéssel 

egyenlő. Ez a 2014-es évi pályázat újbóli kiírása miatt szükséges. 

 

Az akkreditációra a székhely és telephelyre a napokban megjött az engedély. 

Problémát jelent a Mezőcsáti vizes blokk, jelenlegi állapota – kerekesszékkel nem az 

előírásnak megfelelő – a WC megközelítése. Ezt mielőbb ki kell alakítani a megfelelő 

ajtó bejáratot és a rámpa kapaszkodót. 

 

 

 



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-a volt. 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. 

Az egyesületnél a foglalkoztatás határozott munkaszerződéssel fognak a 

munkavállalók dolgozni. 

 

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. 

 

Gáspár László, aki sorstársi tanácsadó megtartotta rövid beszámolóját. Új 

szolgáltatásunk köztudatba emelése érdekében hirdetéseket adtunk fel a kistérségi 

hirdetőújságban a tevékenység részletes információival, szórólapok terjesztésével 

járultunk hozzá a program népszerűsítéséhez, valamint egyesületünk honlapján is 

elérhetővé tettük új szolgáltatásunk megismerését. 

  

5./ 

 

A gépkocsi szerzési támogatásra az új nyomtatvány megérkezett. 

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 (mellékelve). 

 

7./ 

 

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 2013.január 30.. 
 

                                                                                Ph. 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


