
     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 
hivatalos helyiségében 2013. október 30-án tartott Elnökségi ülésen. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. 
     Ea: Bukta László elnök 

2. I. Regionális MERI napok tapasztalatai, valamint a Nyitott Képzési program 
lehetőségei annak kihasználása. 

           Ea: Bukta László elnök 
3. Az Önkormányzattól kapott ingyenes használatba adott ingatlan hasznosításának 

tervei. 
       Ea: Bukta László elnök 

4. Állami Kincstár ellenőrezésével kapcsolatos teendők, megodásra váró feladtok a 
lefolytatott ellenőrzés tükrében. 

    Ea: Viszneki Nóra mentor 
 

5.  NRSZH ellenőrzésével kapcsolatos tennivalók a lefolytatott ellenőrzés tükrében, „Kéz 
a Kézben” támogató szolgálat elkövetkező feladatai 

   Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 
a.   

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: Gáspár László 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./ A Két elnökségi ülés óta történtekről Bukta László egyesületünk elnöke a következőket 
mondta el: 
Egyesületünk kapott egy MAGNETER készüléket. A köszönet nyílvánítást még pótolni kell. ( A 
köszönet nyílvánításhoz szükséges a cég pontos neve, adószáma) Az ágyat hozzá a Reuma 
Kórháztól kapjuk majd. 
 
A napokban küldtük el a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos pályázatunkat, 1 évre 
lehet most is beadni, azaz 2014-re. Pályázatban 4 fővel növelte egyesületünk a létszámát, így 
17 fő megváltozott munkaképességű főre lett beadva. A megváltozott munkaképeségűeket a 
jövőben államosítani akarja majd a kormány. A MEOSZ ezt ellenezte, tiltakozó levéllel.    



Bukta László megjegyezte, hogy a telephelyünkön, Mezőcsáton is plusz 1 fővel meg akarja 
emelni a létzsámot, így ott 5 főt foglalkoztatnánk. 
 
2./ Egyesületünktől többen jelentkeztek a Nyitott Képzési programokra. Többekközt nyelv 
tanfolyamara és számítástechnikai képzésre. A kihelyezett helye a Közösségi Házban lesz. 
 
3./ Megkaptuk az Önkormányzattól az épületünk hátsó nagytermét. A reuma klubtagjaink és 
a görög tánccsoport fogja egyelőre használni. 2018-ig szól a bérleti szeződés az épületre, 
mely ingyenes. 
 
A Mikulás napot 2013. november 30-án, szombaton rendezzük meg egyesületünknél, 
ugyanebben a nagyteremben. Az „Add a Kezed” Lakóotthon bentlakásos gyermekeket is meg 
akarjuk hívni. A tavalyi évhez hasonlóan lenne mézeskalács sütés és asztali díszek készítése. 
A MEOSZ-tól kaptunk július hóban támogatást, ebből lenne finanszírozva. 
 
4./ Bukta László egyesületünk elnöke röviden tájékozatotta az elnökséget a 2013. október 7-
én tartott Magyar államkincstár ellenőrzéséről, akik a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat 
ellenőrzését végezte. Az ellenőrzési időszak: 2012. január 1. – 2012. december 31. 
Az ellenőrzés kitért a dokumentumok nyilvántartrásokról, elszámolásokról, a súlyos 
fogyatékosságot igazoló dokumentumokat. A gondozási naplókat, menetleveleket, szállítási 
elszámoló lapokat, a havi nyílvántartást, a bankszámlakivonatokat, költségszámlákat. 
Az ellenőrzés során megállapították, hogy a Támogató Szolgálat működése megfelelő semmi 
kifogásolni valót nem találtak, minden rendben volt. 
 
5./ Egyesületünknél az NRSZH is ellenőrzést tartott 2013. október 7-én. A helyszíni ellenőrzés 
a foglalkozási rehabilitciós tevékenységeinek teljesítéséről szólt. A helyszíni ellenőrzés a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztaásához nyújtott költség 
elszámolásról szólt. 
Megállapították többek közt, hogy számítógépen, rendben, előírásoknak, a 
keretszerződésben meghatározottaknak megfelelően vezeti az egyesületünk. Ugyan úgy 
ellenőrizte a telephelyünket, a mezőcsátot is. 
A munkaszerződések szerint a bérfizetés napja a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. A vizsgált 
négy hónap tekintetében a bérek banki átutalással történnek. 
A rehabilitációs tanácsadói feladatokatat Ducsai Judit, a mentori feldatokat Viszneki Nóra 
végzi az egyesületünknél. 
A személyes rehabilitációs tervek határidőre elkészültek. A székhelyünkön tranzit 
foglalkoztatás nincs. Az egyesület rendelkezik munkavédelmi, tűzvédelmi és SZMSZ 
szabályzattokkal. 
Az ellenőrzés során megállapították, hogy minden az előírtaknak megfelelően működik. Az 
ellenőrök kifogással és panasszal nem éltek. 
 
Egyebek: 

- A MEOSZ újabb tanfolyamot szervez, melyen sorstársi tanácsadói képzés lesz. 
- Egyesületünktől Balogi Sándorné, Pajor Tamás és Tóth Jánosné jelentkeztek. 2013. 

november második felében Budapesten négynapos bentlakásos tanfolyamon vesznek 
részt. Ennek minden költségét a MEOSZ fizeti. 



- Meghívást kapott egyesületünk 2013. november 5-re „A rehabilitációs és szociális 
rendszer megújításának aktuális kérdéseire „– szakmaitájékoztatóra Sárospatakra. A 
megváltozott munkaképességű dolgozók új minősítési rendszeréről. A megújult 
foglalkoztatás-támogatási rendszerről lesz bővebb tájékoztó. 

- 2013. november 8-án egyesületünk a téli gumi átvételérre megy Rácalmásra 
Egyesületünk pályázaton nyert téli gumit a „Kéz a Kézben” támogató szolgálat 
részére. 

- Az egyesület Alapszabályát elfogadta a Bíróság, közhasznú tevékenységűként 
működik tovább, az új civil törvénynek megfelelően. Az Alapszabály átdolgozását,    
Dr. Kertész Mátyás egyesületünk titkára végezte, akinek Bukta László elnök 
megköszönte a munkáját ebben az ügyben. 

 
 

 
 

………………………………………………….   ………………………………………….. 
         Gáspár László      Lázár Szilárd 
 hitelesítő      hitelesítő 
 
 
    ……………………………………….. 
          Nagy Imréné 
    jegyzőkönyvvezető 


