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Jegyzőkönyv 

 

Készült A Mozgássérültek mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, 2014. szeptember 03-án szerda 

8:30 órai kezdettel megtartott vezetőségi üléséről. 

Helye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám az egyesület székháza. 

Jelen vannak: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              5 fő meghívott 

Bukta László elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy a vezetőségi ülés határozatképes  

                      11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. 

 

A határozatképességhez szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 64%-a 

részt vesz az ülésen. 
Napirendi pontok 

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

2. Az egyesület 2014. évi munkájáról szóló előzetes értékelés, a Megváltozott Munkaképességű 
Foglalkoztatás 2015. évi feladatok    Ea: Bukta László elnöke 
 

3. "Kéz a Kézben" Támogató szolgálat 2014. év munkájáról, 2015. évi feladataink, működési 
támogatás értékelése    Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 
 

4. A 2014-2015 évi pályázatok helyzete, elszámolásokkal kapcsolatos további feladatok 
Ea: Panyi Tünde pályázati referens 

5. Indítványok javaslatok. 

 
Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte megjelent elnökségi tagokat és megállapíttatta, hogy 

határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárd, a hitelesítőknek Balogi Sándorné és Gáspár 

Lászlót egyhangú szavazattal választották meg. 

I./1. Matyó Kertbarát Egyesület második alkalommal rendezi meg a gyümölcs, zöldség kiállítást. Szeretnék 
felmérni, milyen növényeket termesztenek Mezőkövesden a kiskertekben, valamint szeretnék ezzel is az 
összetartozást, ismerkedést előmozdítani. A kiskert tulajdonosok tudnak egymással cserélni. „Kérünk 
benneteket, szóljatok az ismerőseiteknek, barátaitoknak, hozzák el ők is a megtermelt gyümölcseiket, 
zöldségeiket, ritkaságaikat.” Szeretettel várunk mindenkit! A kiállítás helye, a Táncpajta, szeptember 19-20.  
Matyó Kertbarát Egyesület nevében Herkely Károly 
 
II./2.  Meghívó Miskolcra. Tisztelt Civil Barátaink! A Nyilas Misi Alapítvány, mint a Civil Információs Centrum 
cím Borsod-Abaúj-Zemplén megyei birtokosa információs napot szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.  A 
rendezvény célja a civil szervezetek 2012 óta felgyűlt működési és programépítési tapasztalatainak 
áttekintése, a megye civil életét érintő fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A rendezvény ideje: 2014. 
szeptember 09. kedd, 15 óra A rendezvény helye: Nyilas Misi Ház 3530 Miskolc, Kossuth utca 15. 
Üdvözlettel: Takács Helga Irodavezető B-A-Z megyei Civil Információs Centrum tel: 46/508-582 
e-mail: bazmegye.cic@gmail.com 

tel:46%2F508-582
mailto:bazmegye.cic@gmail.com
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I./3.  Esélyegyenlőségi nap Szentesen. Szentesen, a Kiss Bálint Református Általános Iskolában november 14-
én Esélyegyenlőségi Napot rendeztek. Az oktatási intézményt meglátogatták a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete szegedi és szentesi csoportjának tagjai, beszélgettek, játszottak a tanulókkal. Az alsó tagozatos 
osztályoknál csak az első tanítási órát tartották meg, majd több csoportban kipróbálhatták a kerekes-szék 
használatát, ismerkedtek a süket-néma jelbeszéddel, valamint a nem látó emberek utcai segítésével, a 
vakvezető kutyákkal való foglalkozás részleteibe pillanthattak be.  A felső tagozatosok a fogyatékkal élők 
mindennapi gondjairól szóló filmet néztek meg, és beszélgettek mozgássérült fiatalokkal. A pedagógusok 
egybehangzóan kijelentették, hogy hasznos volt a program, a diákok szeretettel, megértéssel, és empátiával 
fogadták vendégeiket, illetve az ő általuk elmondottakat. 
 

I./4. Az államtitkár a további támogatásokról szólva megjegyezte, hogy egy hete 500 millió forintos pályázat 
jelent meg akkreditált foglalkoztatók számára, ettől a fogyatékkal élők foglalkoztatásának bővülését várják. 
Jelezte: a gépjárműszerzési támogatások második fordulója szeptember 30-án zárul. A forrásrendelkezésre 
áll, a jogos igényeket minden esetben támogatják majd. 
 
I./5. Jobb Veled a Világ Alapítvány kérése az egyesület felé, díjmentes terem használat támogatás 
megkötése az alapítvány és az egyesületünk között címen segítség kérése. Levél az alapítványtól: Kedves 
László! Telefonon történt megbeszélésünk értelmében küldöm mellékletben a Jobb Veled a Világ 
anyagát.(további infók a honlapon megtalálhatók) Bízom benne, hogy a polgármester ezek alapján pozitív 
elbírálást mutat és nem gördítenek akadályt a klub elindításához. Várom mielőbbi válaszát. Üdvözlettel: 
Francsekné Varga Kitty 
 

Polgármesternek küldött kérés: Tisztelt Polgármester Úr! A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
nevében egy kéréssel fordulok Hozzád.  Az elmúlt napokban megkeresett a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” 
képviseletében Francsekné Varga Kitty (az Alapítvány mezőkövesdi aktivistája), mivel Mezőkövesen  is 
szeretnék klubfoglalkozáson belül képzésben részesíteni az érdeklődőket, akik között szép számban vannak 
egyesületünk tagjai is.  Elmondása (és a honlapjuk www.jobbveledavilag.hu/ ) szerint a klubfoglalkozás célja a 
tudományosan bebizonyított boldogságfokozó technikák gyakorlása. A klubfoglalkozás havonta egy 
alkalommal lenne, amihez helybiztosítás céljából megkeresték Egyesületünket.  Szeretném hozzájárulásodat 
kérni a klubhelyiségünk felajánlásához, amit természetesen díjmentesen biztosítanánk az Alapítvány részére. 
Mivel az első foglalkozás időpontja augusztus 29-e lenne, a rövid határidő miatt várom mielőbbi szíves 
válaszodat. Köszönettel: Bukta Laci 
 
I./6. A MINŐIES Alapítvány kérésére továbbítjuk minden kedves érdeklődő számára: Kedves Ismerősök! 
Immár 6. alkalommal újra indul a Szépkorúak Akadémiája előadássorozat a MINŐIES Alapítvány és a Miskolci 
Egyetem közös szervezésében. Az előadássorozat ünnepélyes megnyitójára és első előadására 2014. 
szeptember 12-én, pénteken 13 órakor kerül sor a Miskolci Egyetem Tanulmányi épületében a II. előadóban 
(A/2. épület, mfsz.). Várjuk a legalább érettségivel rendelkező, az 50. életévüket betöltött érdeklődők 
jelentkezését, akik vállalják az előadássorozaton való aktív részvételt és a részvételi díj beiratkozáskor 
történő befizetését.  

A részvételi díj 2.500 Ft félévenként.  BEIRATKOZÁS: 2014.09.01. hétfő 9,00-12,00 óra, 2014.09.03. szerda 
14,00-17,00 óra (és a VIDÉKRŐL érkezőknek, akik előre telefonon, vagy e-mailben jelentkeztek 2014. 09.12. 
péntek 11,00-12,45 óra), a beiratkozás helyszíne Miskolci Egyetem Főbejárat – az Aula regisztrációs 
helyisége.   

A tájékoztató és a jelentkezési lap letölthető a MINŐIES Alapítvány honlapjáról is: www.minoies.hu 

 

II./1.  Kisokos a rehabilitációs és a rokkantsági ellátásról: A nyugdíjszerű ellátások körében bemutatott 
rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás, mint a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtott 
pénzbeli ellátás valójában táppénzszerű ellátásnak minősül. 

http://www.jobbveledavilag.hu/
http://www.minoies.hu/
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A nyugdíjszerű ellátások között egyrészt úgy szerepelhet, hogy az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
folyósítja, mint folyósítási feladatkörébe tartozó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást, másrészt az ellátás a 
korábbi rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak helyébe lépett, így nem idegen a 
nyugellátástól. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jétől lépett hatályba. 
 
A törvény értelmében 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs 
járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem 
állapítható meg. Az új szabályozás a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető 
képességeire épülő foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi re integrációjának, 
foglalkoztatásának elősegítésére, továbbá a kieső jövedelem miatti keresetpótlás érdekében született. 
 
Jogosultsági feltételek 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az jogosult, akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: 
megváltozott munkaképességű személy). További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű 
személy 
 
 a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 

2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, 
 keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez, 
 rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 
Kedvezmények a jogosultsági feltételek körében Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása annak, 
 aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem 

benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy 
 aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs 

járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. 
 

A megváltozott munkaképességű személyek részére megállapítható ellátások A megváltozott 
munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra szerezhet jogosultságot. 

 
Rehabilitációs ellátás A megváltozott munkaképességű személy 
 rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, 
 rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a kérelem 

benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet 
nem haladja meg. 

 A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex minősítésben 
nyilatkozik a következők szerint: 

 rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során 
 foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy 
 tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy 
 rehabilitációja nem javasolt, ezen belül 
 egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 
 egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei 

miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 
 kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy 
 egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. 
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Rehabilitációs ellátásként a megváltozott munkaképességű személy 
 a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra, valamint 
 pénzbeli ellátásra jogosult. 

 
A jogosultság időtartama A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de 
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, 
legfeljebb azonban 3 évre. Az ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első 
napjával megszűnik. 

 
Szüneteltetés A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott 
keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, és heti munkaideje a húsz órát meghaladja, 
vagy keresőképtelen. 
 

Megszüntetés A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő 
 kérte, 
 ellátásának időtartama eltelt, 
 más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított 

táppénzt, baleseti táppénzt, 
 egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné 

teszi, 
 egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül 

megváltozott munkaképességű személynek, 
 az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható 

okból nem teljesíti, 
 a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működött együtt, vagy 
 foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

hiányában került sor. 
 

Rokkantsági ellátás A rokkantsági ellátásra jogosult személy, azaz akinek rehabilitációja nem javasolt, vagy 
rehabilitálható, de életkora miatt rokkantsági ellátásra jogosult, rokkantsági ellátásra a jogosultsági feltételek 
bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első 
napjától állapítható meg. 

 
Megszüntetés A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő 
 kérte, 
 más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel 

folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, 
 egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek 

már nem állnak fenn, 
 keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát, 
 foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

hiányában került sor, 
 az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy 
 a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. 

 
Bejelentési kötelezettség A bejelentés most is az ellátásban részesülők feladata. Mind a rehabilitációs 
ellátásban, mind a rokkantsági ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni, ha 
személyével kapcsolatban az ellátást érintő változás következett be. Azaz, ha a rehabilitációs ellátásban 
részesülő 
 egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, 
 keresőtevékenységet folytat, vagy 
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 keresőtevékenysége megszűnt, 
 illetve a rokkantsági ellátásban részesülő 
 keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát. (A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul igazolnia kell jövedelmének, 
keresetének összegét.) 
 
Igénybejelentés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a lakó- vagy tartózkodási hely 
szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerveinél az erre 
rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni. Az eljárás költség- és 
illetékmentes. 

 

II./2. Kiterjesztett gyedjogosultság Nem zárnák ki a megváltozott munkaképességűeket 
 
A kormány kiterjesztené a gyermekgondozási díjra (gyed) való jogosultságot a megváltozott munkaképességű 
kismamákra is az egészségbiztosítási törvény tervezett módosítása alapján. 
Az indoklás szerint a törvény jelenleg kizárja azokat, akik rendszeres pénzellátást kapnak, s emellett pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezettek. A tervezet értelmében a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyban lévők is kaphatnak majd gyedet saját gyermekük után a gyermek egyéves koráig, miközben 
nem esnének el a nevelőszülői díjtól. Szintén lényeges jogszabály-változást jelent, hogy az alapösszegű 
ápolási díj januártól előlegként is megállapítható lesz.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosításának tervezetében található indoklás 
emlékeztet rá, a kiemelt ápolási díj 2014. januári bevezetése óta az ápolási díj négyféle jogcímen állapítható 
meg, s az emelt és kiemelt ápolási díjra való jogosultság vizsgálata hosszabb időt vehet igénybe, mint az 
alapösszegű ápolási díj megállapítása. Ezért a módosítás lehetőséget ad arra, hogy azok, akik az alapösszegű 
ápolási díj mellett az emelt vagy kiemelt ápolási díj iránt is kérelmet nyújtanak be, és kérelmüket a benyújtást 
követő huszonegy napon belül nem bírálják el, azok az ápolási díj alapösszegét előlegként megkapják. Az 
előleg összegét a tervezet szerint a még visszamenőleg járó összegbe be kell számítani.  Annál az igénylőnél, 
aki a kiemelt ápolási díj mellett az alapösszegű vagy az emelt összegű ápolási díj megállapítása iránt is 
kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeit vizsgálnák. 
 
II./3. A tervezett kiemelt ápolási díjat nemcsak a nagyon súlyos élethelyzetben lévő gyermeket nevelők, 
hanem az idősebbeket ápoló közvetlen hozzátartozók is igényelhetik majd – mondta az államtitkár. A 
végleges döntés még nem született meg, de – mint fogalmazott – „az állami költségvetésben megvan a 
helye”. Hozzátette: várhatóan a jelenlegi emelt szintű ápolási díj is 15 százalékkal emelkedik. 
 
II./4. Akadálymentesítés munkáltatói támogatása: a fogyatékosoknak adható adómentes akadálymentesítési 
munkáltatói támogatásról és kedvezményes kölcsönről lesz szó. 
 
A T/1705. számú törvényjavaslat-saláta savanyú íz világát édesítő adalék az a fogyatékossággal élőknek szánt 
indítvány, amely a munkáltató által adómentesen adható lakáscélú támogatást és kamatkedvezménnyel 
adómentesen nyújtható kölcsönt kiterjeszti a mozgáskorlátozott személyek életviteli nehézségeit csökkentő 
akadálymentesítésre is. 
 
A módosítás értelmében a Szja törvény 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3.1 alpontjában, valamint a 72. § (4) 
bekezdés f) pontjában a lakáscélú felhasználás fogalma kiegészül a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.) kormányrendelet (R.) szerinti akadálymentesítéssel. 
 
Ha elfogadják, ez azt jelenti, hogy jövőre a lakásvásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés mellett az 
akadálymentesítés költségeire, illetve az említett célokra nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésére, felvett 
hitel törlesztésére is adhat majd a munkáltató köztehermentesen vissza nem térítendő támogatást, vagy 
kedvezményes kamatozású (akár kamatmentes) kölcsönt. 
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Ki tekinthető mozgáskorlátozottnak? 
 
A Rendelet szerint mozgáskorlátozott személynek minősül a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott 
mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontjában 
meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek minősülő személy. 
 
Mi számít akadálymentesítésnek? 
 
Ezt is a Rendelet határozza meg, miszerint ide tartozik az új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő 
lakóépületen, vagy használt lakáson a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a 
lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító 
műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése. 
 
A rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák fajtáit a R. 9. § (10) bekezdése 
sorolja fel. Ezek a következők: 
 
lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 
elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése, 
kaputelefon beszerelése, 
korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 
ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása, 
beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 
különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, 
csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és 
mértékben, 
higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő 
berendezésekkel történő kiváltása, 
felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, 
elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése, 
lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő 
közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, 
beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. 
Az akadálymentesítési munka része a felsorolt munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az 
akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40 százalékáig. 
Egyéb feltételek 
 
A törvényjavaslat a lakáscélú felhasználás akadálymentesítéssel történő kiegészítésén túlmenően nem érinti 
a munkáltatói támogatás, illetve kedvezményes kölcsön nyújtásának hatályos feltételeit, ezért azokat az 
akadálymentesítés esetében is be kell tartani. Ugyanakkor az még bizonyosan várható, hogy az új elemmel 
összefüggő eljárási kérdések rendezése érdekében az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 
folyósításának szabályairól szóló15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet is módosul majd. 
 
III./1. Információs nap szervezése egyesületünknél, szervezési és lebonyolítási feladatok megbeszélése. 
Meghívó kiküldése érintett civil szervezeteknek! Levél a civileknek: Tisztelt Civil Barátaink! A Nyilas Misi 
Alapítvány, mint a Civil Információs Centrum cím Borsod-Abaúj-Zemplén megyei birtokosa és a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete információs napot szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.   
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A rendezvény célja a civil szervezetek 2012 óta felgyűlt működési és programépítési tapasztalatainak 
áttekintése, a megye civil életét érintő fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A rendezvény ideje: 2014. 
szeptember 16. kedd, 15 óra A rendezvény helye: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete  3400 
Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 
 
III./2. Adhat.hu felhívása: A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány kérésére továbbítjuk 
az alábbi pályázati felhívást: A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány hazai mobil- és 
távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., 
Invitel Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a „13600 – Adhat Vonal” adománygyűjtő hívószámot, 
melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók. 
Pályázati határidő:  2014. szeptember 21. 

Az Adhat Vonal célja: 
A 13600 - Adhat Vonal azért jött létre, hogy az adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos és 
átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. Mivel a hazai mobilszolgáltatók, továbbá a T-Home és az 
Invitel által működtetett hálózatokból is elérhető ez a vonal, kiemelkedő lehetőséget biztosít az 
adománygyűjtő szervezetek számára azzal, hogy rendkívül széles körből kaphatnak adományokat. 
 
Az Adhat Vonal működése: 
A 13600 – Adhat Vonalon keresztül maximálisan 100 szervezet támogatható az alábbi működési rendszer 
szerint: a 13600 telefonszám felhívása után az adományozók 00-99-ig számozott mellékek alapján 
azonosíthatják, hogy mely szervezetet kívánják a telefonhívás vagy SMS értékével (250 Ft) támogatni. A 
szolgáltatók a NIOK Alapítvány felé számolnak el az adományokkal, majd a NIOK Alapítvány mint 
adománygyűjtést közvetítő szervezet a szolgáltatóktól kapott elszámolás alapján utalja tovább az 
adományokat a támogatott szervezet felé. A szolgáltatók a telefonhívások után hívásvégződtetési díjat 
számolnak fel, melynek mértéke szolgáltatónként változó, de maximum a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) rendelete által rögzített összeg, mely jelenleg 15 Ft+Áfa.  A NIOK Alapítvány az elszámolt 
adományokból kezelési költséget nem von le, ugyanakkor a rendszer működtetésének érdekében a 
szervezetek havi adományközvetítői díjat fizetnek az előző havi hívások darabszáma alapján, melynek 
mértéke: 
 
III./3. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Bukta László, Elnök Úr részére, levél a Szikra Alapítványtól. 
Kedves Elnök Úr! Az e-civil szikrák című hírlevelünk támogatása csaknem két esztendeje megszűnt, így forrás 
híján saját szervezeti döntésünk, hogy önkéntesen tovább működtetjük, és igyekszünk általa tartani a 
kapcsolatot a szervezetekkel. Célunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás, tájékoztatás (rendezvényekről, programokról, változásokról, kötelezettségekről), híradás 
lehetőségének fenntartása volt. 
  
Ahhoz azonban, hogy ezt a jövőben is megtehessük, megtegyük, fontos számunkra a visszajelzés, miszerint a 
belefektetett energiát és munkát megéri ez a tevékenység. Szeretnénk eredményesebben, és a szervezetek-
olvasóink- megelégedésére összeállítani rendszeres hírlevelünket. Ehhez kérjük most a Te közreműködésedet 
is: mint meghatározó helyi civil szervezet képviselője  véleményeddel járulj hozzá ahhoz, hogy tartalmasabb 
lehessen a munkánk, és szánj 10 percet arra, hogy a mellékletben található 6 rövid kérdést megválaszolod és 
visszaküldöd nekünk! Minden építő jellegű észrevételt szívesen fogadunk, legyen az pozitív vagy negatív, 
igyekszünk fejlődésünk-épülésünk érdekében használni. A válaszokat- visszajelzéseket 2014. szeptember 15-
ig kérjük várjuk, így számítunk a Te véleményedre is! 
  
Köszönettel' Papp Mónika ügyvezető Szikra Alapítvány 3525 Miskolc Széchenyi u. 19. 4/3. 30/282-55-66  
www.szikraalapitvany.hu  
 
IV./1 Meghó a Csongrád Megyei Egyesülettől: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szerve, illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett TÁMOP 1.1.1-

http://www.szikraalapitvany.hu/
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12/1. projekt Csongrád megyei irodája tisztelettel meghívja Önt Állásbörzével egybekötött szakmai fórumára 
és az azt követő „Lépj közelebb!” roadshow-ra A rendezvény időpontja: 2014. szeptember hó 18, de 10:00 
óra A rendezvény helyszíne: Szeged, Rákóczi tér 1. Csongrád terem A rendezvény fontosabb programjai:  
Szakmai fórum a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának tapasztalatairól     
 
Előadások:  A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható adókedvezmények 
ismertetése – rehabilitációs kártya, rehabilitációs hozzájárulás, összevont adókedvezmények Előadó: Dr. 
Csurgó Edit igazgató, NAV Csongrád Megyei Adóigazgatóság A megváltozott munkaképességű személy 
foglalkoztatási szabályai, munkavédelmi kötelezettségek, ellenőrzés, orvosi alkalmassági vizsgálat, 
pótszabadság, munkaidő keret Előadó: Soós Tamás igazgató, CSMKH Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szerv Tájékoztatás a fogyatékosság-barát munkahely pályázat feltételeiről, elbírálási 
körülményeiről – A Salva Vita Alapítvány bemutatása Előadó: Pulay-Virág Borbála programvezető, Salva Vita 
Alapítvány előadása 
 
13:00-órától 16:00-óráig „Lépj Közelebb!” roadshow: A Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos 
Szövetsége által életre hívott programon bemutatkozik a Gördülő Tánccsoport, Kipróbálható a 
mozgáskorlátozott akadálypálya, Erdélyi Noémi és a terápiás kutyák előadása, Farkas László bemutatója a 
quadrugby-ről, Szekeres Judit előadása az Egyetemes Tervezés és Információs Kutatóközpontról 
 A roadshow-t Tóth Margit a MEOSZ Csongrád Megyei Egyesületének elnöke nyitja meg és vezeti. 
  
IV./2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI FELADATMUTATÓ IGÉNYBEJELENTÉSÉRŐL Levél az NRSZH-tól: 
Tisztelt Fenntartók! Ezen tájékoztatóval szeretnénk segítséget nyújtani a 2015. évi feladatmutató 
igénybejelentéséhez. Kérjük, hogy az adatlapok kitöltése előtt figyelmesen olvassák el a tájékoztatót, az 
esetleges problémák elkerülése érdekében. A támogató szolgáltatás és közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében valamint a szociális 
foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglakoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12.) Korm. 
rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a fenntartó a finanszírozási időszakon belül minden év szeptember 30-ig 
köteles bejelenteni a Hivatalnak a következő évre vállalt feladatmutatót. 
 
Beküldési határidő: 2014. szeptember 30.  

A 2015. évi feladatmutató igényeket a https://pkr.nrszh.hu/pkr/folyamat/JbpmFeladatSzerkeszt.xhtml 

honlapon, a Hivatal elektronikus pályázatkezelő felületén tudják megtenni, ahol a legfelső menüsorban 

található Következő éves fm. igény  felületre szükséges lépni. 

IV./3. A MEOSZ anyagi helyzetéről esett szó, amely kiegyensúlyozottnak mondható, ám jelenlegi pletykák 
szerint zárolás várható a tárca részéről, amely így a MEOSZ-t is érintheti, és ha ez 5%-os lenne, akkor bizony 
az egyesületi támogatásokban is időpont módosítások (eltolódás pl. mint két éve volt) is lehetnek. De így 
eltolódhat a tervezett idős MEOSZ támogató szolgálati gépkocsi cseréje is. 
 
IV./4. Matyó Kertbarát Egyesület felkérése: Második alkalommal rendezzük meg a gyümölcs, zöldség 
kiállítást. Szeretnénk felmérni, milyen növényeket termesztenek Mezőkövesden a kiskertekben, valamint 
szeretnénk ezzel is az összetartozást, ismerkedést előmozdítani. A kiskert tulajdonosok tudnak egymással 
cserélni. Kérünk benneteket, szóljatok az ismerőseiteknek, barátaitoknak, hozzák el ők is a megtermelt 
gyümölcseiket, zöldségeiket, ritkaságaikat. Mellékelten küldjük a szórólapot. Szeretettel várunk mindenkit! 
A kiállítás helye, a Táncpajta, szeptember 19-20.  Matyó Kertbarát Egyesület nevében Herkely Károly 
 
IV./5. A ReCik Alapítvány meghívója Tisztelt Partnerek! A ReCIK Alapítvány szeretettel meghívja minden 
kedves együttműködő partnerét a Partnerségi Koncepciót ismertető Tájékoztató napjára illetve lehetőség 
nyílik csatlakozni a Miskolci Aktív Közösségek Hálózatához Időpontja 2014.09.23., 13.00 óra 

 

https://pkr.nrszh.hu/pkr/folyamat/JbpmFeladatSzerkeszt.xhtml
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Helyszíne: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 19. I. emelet Részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségeken kérjük 
jelezzék: 46/508-626 vagy titkarsag@recik.hu, recikalapitvany@gmail.com Várunk minden kedves 
érdeklődőt! 
 
 

 

Mezőkövesd, 2015. szeptember 03. 

 

 

  ........................................................   ................................................  

          Balogi Sándorné  hitelesítő                                                                 Gáspár László hitelesítő  

 

 

  ...............................................................  

                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  
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