
 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2013. február 27. napján tartott 

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

helyiségében 

 
 

Napirendi pontok:  

 

1./   Tájékoztatás az előző ülés óta történtekről.                

     Ea.: Bukta László elnök 

2./   Az egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés 

szöveges értékelése, kiegészítése. 

     Ea.: Bukta László elnök 

3./ 2012. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérlegtájékoztatás, 2013. évi 

költségvetési sarokszámok megvitatása. 

Ea.: Bukta László elnök 

4./  Klubok – reuma, SM Heine Medin, Bechterew - munkaterve 

     Ea.: Klub vezetők 

5./ Sorstársi tanácsadó szolgálat I. negyedévi működéséről 

     Ea.: Gáspár László sorstársi tanácsadó 

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: Lázár Szilárd 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 a jelenlévő majd ismertette az első napirendi pontot melyben, 

beszámol az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről, feladatokról.  

 

Az elnökségnek megköszönte a tavalyi munkájuk végzését. Az ez évre is hasonló jó 

munkát és egészséget kíván. 

 



Elmondta, hogy egyesületünknél tovább dolgoznak a 2012-es év végén akkreditált 

dolgozók. Pályázat útján, ez tovább lehetséges, mivel 2012. december 17-ig 

nyújtottunk be a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Egyúttal 

az akkreditációt is meg kértük, székhelyre és telephelyünkre. 

Ismertette a pályázatot röviden, a bérezés kifizetése egyesületünknél 

utófinanszírozásával történik minden hónap 8-ig. A bérek kifizetését egyesületünk 

megelőlegezi a minden hónap 5-ig.  

 

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. 

 

A MEOSZ adatszolgáltató programját elkészítette, egyesületünknek mindent 

elektronikus úton kellett bevallani a 2012-es évre vonatkozóan. 

 

A beszámolókhoz mellékeltük a 2012 évi SM Klub, Reuma klub beszámolóit,  

Sorstársi tanács adó tevékenységről, valamint egyesületünk Ifjúsági csoport 2012 évi 

beszámolója. (Beszámolók mellékelve). 

 

Egyesületünk a napokban kapta meg a Határozatot a közérdekű önkéntes tevékenység 

bejelentésére előterjesztett módosításunkra. A tizennyolcadik életévét be nem töltött 

önkéntest, illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntest 2013. február 21-től 

foglalkoztathat egyesületünk.  

 

2./ 

Az egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót egyesületünk elnöke megtartotta. 

Az elnökség tudomásul vette. ( A beszámoló mellékelve). 

Monokiné Suhaj Viktória könyvelőnk az elnök úr kérésére megtartotta a közhasznú 

jelentést és a 2012. évi bevétel és kiadás kettős könyvelés alapján. (A beszámoló 

mellékelve). 

Egyesületünk a 2012-es évet 491 eFt-al zárta, ebből 228 eFt a szállító szolgálatnál. 

 

Igen nagy probléma egyesületünk a tagdíj morál. Az 5172 fő tagból sajnos csak 1200 

fő fizetett. Igen nagyon fontos kérdés, hogy a jövőben a tagdíjfizetést hogyan lehetne 

aktiválni a tagok körében, hogy minél többen fizetnének, és a tagokkal a kapcsolatot 

felvenni ez ügybe. Ugyanis a MEOSZ-tól a tagdíjtámogatást ennek arányában veszik 

majd figyelembe. De erről a döntés a MEOSZ soros kihelyezett elnökségi ülésén fog 

majd eldőlni 2013. március 1-3-án. 

Szükséges lenne szórólapot készíteni és itt pedig a helyi csoportvezetők bevonása is 

szükséges. A tagságot pedig nyilatkoztatni kellene a jövőre való tekintettel, hogy kíván 

e tovább tag maradni vagy nem. 

Egyesületünk elnöke javasolja, hogy a személyes megkeresést tartja nagyon jónak. 

 



Kuruczné Panyi Tünde javasolta, hogy a helyi MONTÁZS szórólapba tegyük közzé a 

tagok tagdíj befizet kérelmét. 

 

Dr.Kertész Mátyás pedig azt javasolta, hogy inkább az írásos, személyi megkeresés 

lenne a jó, hogy a nyilatkozatot tegye meg a tag arról is, hogy akar e tag maradni, vagy 

ki akar lépni. 

 

3./ 

 

A következő napi rendben Bukta László egyesületünk elnöke röviden ismertette a 

2013-as évre várható költség nemeket és terveket. Továbbá, hogy pályázat útján 

egyesületünk honnan várhat még pénzösszegeket, a működésekre, programok 

lebonyolítása stb. 

Itt jegyezte meg, hogy a közhasznú jelentést a bíróság felé 2013. május 31-ig el kell 

küldeni. 

Nagyon fontosnak tartaná, ha akkorra az alapszabály is az új civil törvény szerint át 

lenne dolgozva. Az új törvény szerint a cél és feladaton van a hangsúly, melyet a 

jogszabályokkal kell alátámasztani. Dr.Kertész Mátyás az Etikai és Fegyelmi 

Bizottság elnöke segítségét adta, hogy a civil törvény szerint az egyesület 

alapszabályát átdolgozza majd a küldött gyűlés idejére, várható idő: 2013. május. 

 

4./ 

 

 A negyedik napirendi pontként Korenné Orosz Edit szolgálatvezető megtartotta a 

2012-es évi szakmai-beszámolóját a támogató szolgálat részéről. A beszámoló 

mellékelve. 

A 2013-as évre járó költséget is ismertette. 

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 2012-es évben 6100 egység lett teljesítve. A támogató szolgálat a tavalyi évben 

nyereségesen működött. 

Ezek után pedig az elnökség  a 2013-as évi térítési díjakat tárgyalta meg. 

A térítési díj számításának szabályait betartva az intézményi térítési díj 644 Ft. 

2013.április 01-től a következő térítési díjakat kell alkalmazni, melyet az elnökség 

egyhangúan, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadott. 

Szociálisan rászorult személyek esetén: 

- szállítás Mezőkövesden belül: 120 Ft 

- szállítás Mezőkövesden kívül: 55 Ft 

- személyi segítés: 0 Ft. 

Szociálisan nem rászorult személyek esetén: 

- személyi segítés 400 Ft/óra 

- szállítás Mezőkövesden belül: 150 Ft 

- szállítás Mezőkövesden kívül:   70 Ft 

(Határozat mellékelve). 



Az elnökség javasolja, hogy 2013. július hónapban újból térjenek vissza a térítési 

díjakra. 

  

5./ 

 

A 2013-as évre a fogyatékossággal élők részére Erzsébet program – üdülési pályázatot 

ismertette Baloginé. A fogyatékossági támogatásban és /vagy vakok személyi 

járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülőknek a pályázat 

összege: 100 millió forint. A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 

 

A 2013-as évre újra kiírták a gépkocsi-szerzési pályázatot – március 31-ig nyújtható be 

a szociális és gyámhivatalokhoz a közlekedésükben korlátozott magánszemélyek, akik 

a 102/2011.(VI.29.) számú kormányrendelet értelmében jogosultak a szerzési 

támogatásra. 

Egyesületünket sokan megkeresik azzal a problémával, hogy a súlyos mozgásukban 

sérült emberek az önkormányzattól kapott tájékoztatást, melyben nem érik el a 40 %-

ban súlyos mozgáskorlátozottságot nem tudják megfellebbezni. A mai napig 

sorstársaink megkeresik egyesületünket ezzel a problémákkal. 

Dr.Kertész Mátyás megígérte, hogy az I. fokú határozatot, hol és hogyan tudják 

megfellebbezni. 

 

6./ 

 

A támogató szolgálatnál 2013. január 01-el visszatért 1 fő szociális gondozó, aki csak 

egy hónap fizetett szabadságot vett igénybe és utána beadta fizetés nélküli szabadság 

igényét 2013. október végéig. Egyesületünk engedélyezte a kérelmét, addig viszont 

marad a helyettesítő személy Matíz Ferencné szociális gondozó. 

 

A Sárospataki Egyesület rendezésében 2013. március 9-én Sátoraljaújhelyen 

Abyolimpiát rendeznek, ahová egyesületünktől többen jelentkeztek.  

 

Bukta László egyesületünk elnöke elmondta, hogy a 2012-es NEA pályázatról az 

elszámolást elkészítettük, és ez is utófinanszírozásos. A 2013-as évre elkészítettük és 

szintén és benyújtottuk a pályázatunkat a NEA-hoz. 

 

 
  

                                                                           Ph. 

 

 

…………………………… 

         Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


