
J EG Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2013. július 31-ik 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./  „Kéz 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 által índított „Telefonra rászorulók” pályázat beindult. A napokban 

elekezdtük postázni a kérelmeket. 

 

- Bukta László egyesületünk elnöke ismertette a június 27-én tartott Felügyelő 

Bizottság ülésén elhangzottakat, melynek a napirendi pontja a 2013. év 

feladatok, szabályzatok, törvények változásáról és azok hatásáról az egyesületre 

vonatkozóan. A FB. megállapította, hogy egyesületünknél a foglalkoztatás,  
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törvénykeretekközt történik. Az I.fél év alapján egyesületünk erdeményesen 

gazdálkodik. Erről Bukta László egyesületünk elnöke röviden ismertette az I. 

félév gazdasági beszámolóját. 

 

- Egyesületünk a Szentistván Önkormányzattal egy „helyi Esélyegyenlőségi 

Program” fogyatékosokra vonatkozó együttműködést írt alá. A legfőbb célja, 

hogy a településen az esélyegyenlőség elmozdulása érdekében a 

szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését, továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek 

hátrányainak kompenzálását és érvényesülését. 

- A napokban kötöttünk Együttműködési megállapodást az iskolai közösségi 

szolgálat lebonyolításáról, ennek a lényege a 2011. évi CXC törvényben 

foglalktaknak megfelelően az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében az 

tanulók érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás önkéntes kötelezettségüket. 

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolával kötöttük meg, 

melynek kapcsolattartója: Tállai Andrásné igazgatóhelyettes.   

 

2./ Az NRSZH részéről 2013. július 16-án az NRSZH egyesületünknél ellenőrzést 

tartott, Bukta László egyesületünk elnöke az ellenőrzésről a következőket 

mondta el: 

   A rendelkezésre bocsájtott iratokból és a személyes tapasztalatokból az 

alábbiakat állapította meg: 

 A megváltozott munkaképességű munkavállalókról szóló nyilvántartás vezetése 

rendben folyamatosan számítógépen vezetve történik. Az egyesületünknél a 

megválltotzott munkaképességű dolgozók száma 13 fő. 

 Egyesületünknél tranzit foglalkoztatás nem történik, mely a pályázatban sem 

lett megjelölve. 

 Tudva levő, hogy egyesületünk rehabilitációs tanácsadói feladtokat Ducsai Judit 

munkaviszonyban végzi napi 6 órában, akinek tudva levő iskolai végzettsége, 

képzettsége megfelelő. Tevékenyíségéről rendszeres kimutatást vezet számító 

gépen. 

       A rahabilitációs mentori feladatokat Viszeneki Nóra látja el, akinek 

végzettsége, képzése megfelelő, munkáját napi 4 órában látja el. Erről ő is 

renszeres számító gépes kimutatást vezet. 

 A munkáltató nyilatkozata szerint a bértámogatást a 2012. évi havi 

foglalkoztatás után kapott bértámogatás alapján kapják. 

 A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került: a 2013. január 01- 2013. 

május 31-ig terjedő támogatásigénylésekben jogosulatlanul igényelt tételek 

összege 78.986 Ft, mely havi bontását, a  8-as sz. Korrekciók táblázatban kell 

feltüntetni. Az ellenőrzés során más hiányossogokat és problémát nem tártak 

fel. 
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3./ 2013. július 17-én a „Kéz a Kézben” támogató szolgálatot hatósági 

ellenőrzéséről beszélt az egyesület szolgálat vezetője, az ellenőrzés a 2012-es 

évről szól. 

  Korenné Orosz Edit szolgálatvezető a következőt mondta el: 

 A szociális intézmény működése, tevékenysége megfelel a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglalt 

követelményeknek. A működéshez szükséges szabályzatokkal a szállító 

szolgálat rendelkezik. Sajnos a dokumentumok nem minden esetben lettek 

kitültve, ezek pótlásra szorulnak. Az ellátott gondozó személyek gondozási 

naplókban rögzítve vannak.  

 A felmerült hiányosságokra, intézkedési tervet készítettünk, melyet 2013. 

augusztus 05-ig pótolásra kerülnek. Ilyenek az ellátottak jövedelem 

igazolásának pótlása, dokumentálása, pénzkezelési szabályzat módosítása, 

iratkezelési szabályzatmódosítása- iratmegőrzési idő rögzítése 10 év. A térítési 

díj nyilvántartási törzslap adatainak pótlása, nyilatkozatok módosítása. 

 

4./ Egyéb: 
 - Bukta László egyesületi elnökünk elmondta, hogy a következő napokra, mely 

rendezvényekre kaptunk meghívásokat. 

 - A MEOSZ-tól kaptunk eimail-t ahol, dr.Hegedűs Lajosra lehet szavazatot 

leadni, mint „Jó embert keresnek” címszóval. 

 - a NEA-tól mgrérkezet a levél, hogy a 250.000.- Ft-ról az elszámolás a 

pályázaton elnyert pénzről elfogadták és lezártnak minősítik. 

 - Gáspár László üdülő gondnokunk rövid tájékoztatást tartott a 2013. évi július 

havi „Bokréta Apartman Ház” üdülői foglalásokról az Erzsébet utalvány 

keretén belül.  

 2013. július elején lett postázva a II. negyedéves „sorstási nyilvántartó lapok” a 

MEOSZ felé, az elszámolással összefüggő nyomtatványokkal időrendi 

sorrendben. Július teljesített óra: 82 óra volt. 

   

 

 

 
 

…………………………… 

         Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


