
J EG Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2013. július 26. 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./   Foglalkoztatás ellenőrzésének tapasztalatai      

Ea: Bukta László elnök 

 

3./  „Klz a Kézben támogató szolgálat 2012 év ellenőrzésének tapasztalatai 

Ea: Korenné orosz Edit szolgálatvezető 

 

5./   Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

 

   

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, 

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 az elnökségi ülésen megjelent tagokat köszöntötte, 

majd ismertette az első napirendi pontot melyben, beszámol az előző elnökségi ülés 

óta történt eseményekről, feladatokról.  

 

- A MEOSZ 

 

- Bukta László egyesületünk elnöke javasolta, hogy a városi okmányirodát nem 

lehet kerekesszékkel megközelíteni, melyről fényképpel alá kell támasztani a 

megközelíthetetlenséget és kérni annak megközelíthetőségét. 
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- Bukta László egyesületünk elnöke megemlítést tett a 2013. június 22-én 

rendezett horgász versenyről. A visszajelzések szerint kevesen vettek részt, de 

tőlünk az egyesülettől kb. 70 %-os volt a jelentkezők közül a részvétel. A Hoor 

Völgye Horgász Egyesület elnöke nem szívesen vállalja a jövőben a 

megszervezését. 

- A közel múltban Bukta László egyesületünk elnöke volt a városi gimnáziumba, 

a fiatalok önkéntes munkavégzése céljából. Együttműködési szerződést kötött a 

gimnázium helyettesésével. 

- Jelen időszakban az egyesület alapszabály átdolgozása történik, ha elkészül az 

új civil törvénynek megfelelően, akkor el kell majd küldeni a bíróságnak a 

küldött közgyűlés jegyzőkönyvével együtt. 

- A NAV-tól május végén kaptunk tájékoztatót a civil szervezetek 1 % -os 

felajánlásáról. Akik elmulasztják a társaságiadó-kötelezettséggének bevalllási 

határidejét, a következő, 2014-es rendelkező évi 1 százalékos felajánlásokból 

törénő kizárást kockáztatja majd az a civil szervezet.  

-  Felügyelő Bizottság gyűlése 2013. június 27-én lesz. 

- A napokban érkezett meg a NEA –tól a Működési támogatás című pályázat 

támogatási szerződés példánya. A pályázat megvalósítási határideje: 

2014.03.30. melyhet beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni. 

- Az egyesületnél a megváltozott dolgozók foglalkoztatását az NRSZH 

támogatásból tudjuk fenntartani. 

- Az irodaszerek feltöltése a napokban történik. Bukta László egyesület elnöke 

javasolja az olyan boritékok vásárlását, melyen a bélyegek gyárilag vannak 

rányomtatva (sima és ajánlott boriték). 

- Várható lesz az 1 %-os SZJA felajánlás összege is az egyesület részére, de 

szerinte csak augusztus hó végén. 

- Bukta László egyesület elnöke kéri, hogy szeptember hóra ki kellene gyűjteni a 

két gépkocsira ráfordított költségeket. Javasolja az OPEL gépkocsi cseeréjét, 

melyet legjobb lenne pályázat útján megoldani. 

 

2./ 

Bukta László röviden beszélt a 2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

módosításáról, melyet nem a parlement tárgyalja, hanem a kormány szakemberei. 

 

3./ 

 

Viszneki Nóra röviden ismertette az egyesület pályázatainak jelenlegi helyzetét. 

A napokban kaptuk meg a NEA-tól az elnyert 421.600.- Ft-ról a szerződést. Az elnyert 

pályázat az egyesület műkédéséhez kapta a támogatást. 

 

A MEOSZ-tól ebben az évben nem kaptunk a mai napig még semmilyen támogatást. 

 



3  – 

 

A Városi Önkormányzattól 50.000.- Ft-ot kaptunk június 3-án. 

 

Az NRSZH-tól a foglalkoztatásra rendszeresen kapjuk a támogatási összeget az 

1.213.333.- Ft-ot. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltatónak az új IKR.NRSZH. új elszámolási rendszeren kellett visszaigazolni az 

Állam Kincsár felé a 2013. május havi 

 

4./  

Az egyesületnél működő „Kéz a kézben” támogató szolgálat első félév helyzetéről 

beszélt Korenné Orosz Edit szolgálatvezető. A beszámoló mellékelve. 

 

5./ 

E g yé b: 

 

Bukta László egyesületünk elnöke bejelentette, hogy az egyesületünkhöz 2013. május 

16-án a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól ellenőrzés várható. 

Ugyan úgy várható ellenőrzés a támogató szolgálathoz, melynek időpontja: 2013. 

július 17. 

 

Egyesületünket a napokban felkereste az Útirány Egyesület Poroszló TÁMOP-1.4.3-

12/1-2012-0107 azonosító számú Innovatív foglalkoztató. A térségben élő diplomás 

pályakezdők elhelyezkedését segíti majd. Ezen egyesület célul tűzta ki, hogy a 

térségben működő civil szervezetekkel kapcsolatba lépnek és összekoordinálja a 

pályakezdő fiatalokat. 
                                                                            

Bukta László egyesületünk elnöke megköszönte az elnökségnek a részvételt, 

mindenkinek jó egészséget és további jó munkát kívánt, és bezárta a gyűlést. 

 

 

 

 
 

…………………………… 

         Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


