
     

J EG Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Székháza Mezőkövesd, Abkarovits Jenő 
tér 1. szám hivatalos helyiségében 2013. szeptember  25-én tartott Elnökségi 
ülésén.  

 
 
Napirendi pontok:  
 
1. 
Tájékoztatás az előző ülés óta történtekről.                  
    Ea.: Bukta László elnök 
2. 
Az egyesület érdekkörébe tartozó, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását 
végző vállalkozások, intézmények gazdasági tevékenységének segítése közös 
Együttműködési megállapodások létrehozására vonatkozó elképzelés megtárgyalása 
    Ea: Bukta László elnök 
3. 
Az egyesületünk fejlesztése, az egységes standardokra irányuló kialakítása, az egyesületünk 
kapcsolatrendszerének fejlesztése érdekében hálózatfejlesztési referensi megbízatás 
létrehozására vonatkozó javaslat megtárgyalása. 

Ea: Bukta László elnök 
4. 
NRSZH ellenőrzésével kapcsolatos teendők, megoldásra váró feladatok. 
    E.a: Viszneki Nóra mentor 
5. 
„Kéz a Kézben” támogató szolgálat során következő feladatai 
    E.a: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 
6.  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: Balogi Sándorné és Lázár Szilárd. 
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. Napirendipont: 
 
Bukta László egyesületünk elnöke röviden tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt elnökségi 
ülés óta történtekről. A Miskolci Törvényszéktől kaptunk egy végzést, mely alapján 
nyilvántartásba vette Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete civil szervezetét. A végzés 



jogerőre emelkedését követően értesíti az Országos Bírósági Hivatalt a civil szervezet 
nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról. 
 
A MEOSZ felé jelentést tettünk a kölcsönözhető segédeszközökről, így többek közt az 
elektromos kerekes szék, mechanikus kerekes szék, kádbelépő, szobai WC, rolátor, járóleret, 
mankó, támbot kölcsönzésről. A kimutatás mellékelve van. OEF által támogatott segédeszköz 
kölcsönzésre a felmérést elkészítettettük és a MEOSZ felé továbbítottuk a további 
segédeszköz kölcsönzés céljából. 
 
2. Napirendipont: 
 
Az egyesületünk Együttműködési Szerződést, illetve megállapodást kötött a MEOSZ részéről 
az alábbi szolgáltatások igénybevételére. A MEOSZ, az általa fenntartott Országos 
Távoktatási és Távmunka Intézet szolgáltatási rendszerén keresztül az alábbi segítő 
szolgáltatásokat tudja nyújtani. 
A felnőttképzési tevékenység, a megváltozott munkaképességű személyek számára évente 
meghirdetett akkreditált képzések az alábbiak: 

- munkaerő – piaci információnyújtás, 
- munkatanácsadás, 
- pályatanácsadás, 
- rehabilitációs tanácsadás 
- pszichológiai tanácsadás. 

Egyesületünknél 2013. szeptember 19-én tréninget szervezett a MEOSZ a megváltozott 
munkaképességű dolgozóink részére. A MEOSZ OTTI bevonásával Dani Gyöngyi, Vid Natasa 
és Woki Gábor tartották. A visszajelzések szerint nagyon jól sikerült, a munkába állás és az 
önéletrajzírásról volt szó. 
Bukta László egyesületünk elnöke megemlítette, hogy a sorstársi tanácsadói képzésre 
egyesületünktől várható vagy három fő jelentkezése, illetve beiskolázása.  
 
3. Napirendipont: 
 
Bukta László egyesületünk elnöke röviden beszélt az egyesületünk kapcsolatrendszerének 
fejlesztéséről, a hálózatfejlesztési referensi megbizatás létrehozásáról. Bővebben javaslatot 
tett erre vonatkozóan. 
  
4. Napirendipont: 
 
Az NRSZH-tól érkezett értesítés a  helyszíni ellenőrzés idejéről, azaz 2013.10.07-én székhelyén és a 
telephelyen Mezőcsáton. 
Többek közt ellenőrzésre kerül: 

- a személyes adatok Hivatal általi kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatok 
- az engedélyek és igazolások nyilvántartásba vételét (munkaszerződések, munkaköri 

leírások, bérkifizetési dokumentumok, szabadság nyílvántartás, munkaköri 
alkalmassági orvosi vizsgálatok. 

-  az összes foglalkoztatottról vezetett havi létszámnyilvántartásról 
- személyes rehabilitációs tervek, s azok értékelése 
- a Hivatallal kötött keretszerződés, éves támogatási szerződést, 
- az egyesület irányítási és döntési folymatok szabályzatairól. 



 

Az iratok előkészítésésért Ducsai Judit rehab.tanácsadó és Újhelyiné Bukta Mónikát kéri fel 
Bukta László, hogy készítsék napra készre. 
A dolgozók jelenléti íve úgy szintén legyen napra kész, kéri Bukta László egyesületünk elnöke. 
 
5. Napirendipont 
 
2013. szeptember 19-én a MÁK tartott ellenőrzést a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálatnál. 
A jegyzőkönyv a szállítószolgálat vezetőnél. 
A „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat két gépjármű részére intézik az Okmányirodánál a 
parkoló igazolványt.  
Egyesületünk, mint fenntartó a tevékenység elvégzéséért a neemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatalon keresztül 3 éves pályázati ciklusban, évente megkötésre kerülő 
támogatási szerződés alapján kap működési támogatást. Az eddigi pályázatok még mindig 
kedvező elbírálással voltak a Támogató Szolgátunk részére. 
A IV. negyedéves támogatás még nem érkezett meg. A napokban várható, ugyanis a többi 
évhez hasonlóan október elején szokták átutalni. Így meg lesz az éves 9.320.000.- Ft. Az 
utólsó rész 1.580.000.- Ft. 
2013. október 12-ig szól a Tóthné Karkecz Tünde munkaviszonya. 
Matíz Ferencné jelenleg is végzi a személyi segítő tanfolyamot. Az október hóban tesz 
vizsgát. 
2006 januárjától „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat működik, városunkkal Mezőkövesd, 
valamint 11 településsel kötött ellátási szerződést. Igaz, hogy a szerződések nagy része 
határozatlan időre lettek megkötve. Mezőkövesd városával kötött ellátsi szerződés 5 évre 
2013. szeptember 30. napjáig szól, ezért mindenféleképpen szükséges . 
 
Egyebek 

- 2013. szeeptembr 21-én a Kazincbarczikai Egyesületnél volt Esélyegyenlőségi nap, 
melyen egyesületünk képviseltette magát. 

- A Közösségi Házban egyesületünk részt vett a „Járási Fogyasztóvédelmi Napok” 
címmel tartott fórumon. 

- Egyesületünk a NAV-tól értesítést kapott, hogy 403.367.- Ft 1 % személyi 
jövedelemadót kapott. 

- Nagy Imréné egyesületünk megváltozott munkaképességsű dolgozó bejelentette, 
hogy 2013. november 28-ig dolgozik, ugyanis akkor öregségi nyugdíjba vonul. 
 

 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………….. 
             Balogi Sándorné                  Lázár Szilárd  
    hitelesítő      hitelesítő  
 
 
    ………………………………………….. 
             Nagy Imréné 
        jegyzőkönyvvezető   


