
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám alatti 

hivatalos helyiségében 2014. Május 28-án tartott Elnökségi ülésen.  

 
Napirendi pontok 

 

     1.      Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.      
     

  Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető elnökségi tag megbízott elnök 
 

     2.   Tájékoztató a MEOSZ  Közgyűléséről az ott elfogadott munkaterv  kapcsán egyesületekre háruló    
            feladatok 

  Ea: Kor enné Orosz Edit szolgálatvezető elnökségi tag mb. elnök 

 
     3.  Április-Május civil hét  tapasztalatai  (nyílt Reuma  klub nap Madarak és Fák napja  Civil  Zsóry  forgatag  
          Civilek felvonulása 1%-os kampány  

  Ea: Laki Zsuzsanna elnökségi tag 

 
     4.  A 2011.évi pályázatok  -NCA,MEOSZ,Önkormányzat, Támogató szolgálat -helyzetéről   

   E.a:Újhelyiné Bukta Mónika pályázatért felelős munkaügyi előadó 

     5. „Kéz a kézben” Támogató szolgálat soron következő feladatai ,feladatmutatók alakulása, annak 

módosítása a pályázati kiírásnak megfelelően  

       Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető  

     6. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

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

határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárd, a hitelesítőknek Molnár Józsefné és Gáspár 

Lászlót választották meg. 

1. Előző elnökségi ülésünk óta történt  ellenőrzések során, kirívó hibát nem talált az ellenőrző csoport 

    pályázat is készült előző  elnökségi ülésünk óta. Elnökünk Hévízi  tartózkodásának idejére,Korenné 

   Orosz Edit szolgálatvezetőnk lett megbízva, az elnöki  teendők ellátásával. E-mail-ben történt 

    megkeresés után előadást tartott egyesületünknél a  miskolci  székhelyű  „HÍD” egyesület  

A civil workshop,-on Nagy Ildikó jogásznő tartott előadást, a közhasznúsági jogszabályváltozásokkal 

kapcsolatban, 2014 Május 22én csütörtökön mintegy 90 perces időtartamban.  

 

2.  AMEOSZ közgyűlését   Siófokon tartotta, Április 245-25-26-27-én  

   Tájékoztatás hangzott el a 2015-évi tisztújító Küldöttközgyűlés előkészületeiről –vitafórum A          

     MEOSZ     

   elmúlt 15 évének értékelése  erősségek- gyengeségek- tendenciák. 

   A MEOSZ jövőbeni stratégiai irányainak megjelölése a jelölési folyamat előkészítése érdekében 

   Mozgalmi vezetők, munkatársak, aktivisták képzése. Mindhárom csoport számára közös képzési 

   blokk egy teremben. Az új Polgári  törvénykönyv  és a civil törvény változásaiból  eredő       

   kötelezettségek az egyesületek számára-közhasznúság kötelező és választott alapszabály    

   módosítások, határidők praktikus ismeretek. 



 

Külön termekben 

 

Egyesületi  vezetők, helyi csoportvezetők számára: az önkéntes munkavégzés 

sajátosságai,motivációs lehetősége vezetői ismeretek , kommunikációs  technikák  

Egyesületek gazdasági vezetői  illetve irodai munkatársai számára: számviteli  könyv –vezetési 

technikák adózási ismeretek. 

Sorstársi tanácsadók, Tapasztalati tanácsadók számára :Műszaki, technikai akadálymentesítési  

gyógyászati segédeszköz ismeretek tanácsadói ismeretek 

 

 

 

3.  A civil héttel kapcsolatban Reuma klubunk vezetője, Laki Zsuzsanna tartott pár perces beszámolót   

      a civil héten történtekről . elmondása szerint a reuma klub tagjai a hét minden rendezvényén  

       képviseltették magukat.jól szervezettnek, az elvárásaiknak megfelelőnek ítélte a programokat a 

civil felvonuláson, már egyesületünk dolgozóival együtt vonultak fel.  

 

4.  Az idén benyújtott pályázatokról  Újhelyiné Bukta Mónika tartott rövid beszámolót mint 

munkaügyi előadó. elmondása szerint, a tavalyival megegyező pályázatokra, idén jelentősen kisebb 

összeg keret lett a pályázatokra szánva. kérte a pályázatokban résztvevőktől, pontosan hibamentesen 

dolgozzanak, ezzel is csökkentve a benyújtott pályázat negatív elbírálását. 

. 

 

5. Támogató szolgálatunk vezetője beszámolt a feladatmutató módosításról melynek keretén belül 

elmondta, az ide vonatkozó Kormány rendeletek módosításait  a 112/2006 (V.12)Korm. rendelet 

16.paragrafus (1) bekezdése alapján, az intézményen belüli szociális foglalkoztatás vonatkozásában a 

fenntartók évente egyszer, május 20. napjáig .kérhetik a feladatmutató évközi módosítását az adott 

évi  egységek csökkentésére  vagy növelésére vonatkozóan . Tekkintettel  A PKR rendszerben történt 

fejlesztések elhúzódására a benyújtás határideje Május 22. 23:59 óra.  

 

 

Mezőkövesd 2014-06-10. 

 

 

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

             Molnár Józsefné hitelesítő                                                  Gáspár László hiotelesítő 

 

 

 

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

                                                          Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezzel kapcsolatban  Czeglédi  Ági és Zísizsu elkezdtek egy visszamenőleges  összegzést 

készíteni , ami egy kérdőív kitöltésében ölt testet az egyesületek felé. Ennek összesítését 

követően élnek a minisztérium felé az esetleges módosításról . Ezért kérik , hogy a kérdőív 

kitöltésével és visszaküldésével segítsétek munkájukat .  

 Ebben a blokkban ismertette még Lajos, a MEOSZmunkatársainak munkaszervezéssel 

kapcsolatos változásait és az ehezz kapcsolódó bérezéseket  

1. Egyesületünk a tavalyi évet, 1. 7 millió plusszal zárta. Amit Bukta László elnök          megfelelőnek 

értékelt. Elmondta, az egyesületnek mintegy hatmillió forint tartaléka van  de  döntenie kell az 

elnökségnek. a támogató szolgálat legalább egyik autójának cseréjéről  illetve két és fél év múlva lejár 

a jelzálog a Horgász egyesülettel pályázat útján közösen elnyert nyaralóról . Meg kell gondolnunk, a 

másik rész megvásárlását a Horgász egyesülettől . Amennyiben a Horgász egyesület elnöksége az 

eladás mellett dönt, független szakértőt kérünk fel, a vételi összeg megállapítására.  

 

3.A választással kapcsolatos előterjesztés , véleményezésre kerül  minden tagegyesülethez 

illetve helyi  csoportokhoz  azzal a felhívással , hogy az anyaggal kapcsolatos véleményeket 

javaslatokat, a tagegyesületek illetve a helyi csoportok legkésőbb 2014 február 13.án  

12 óráig küldjék meg a MEOSZ központ részére.Elektronikus úton, levélben, vagy faxon Szakály József 

nevére címezve .  

Az Elnökség , a tagegyesületerktől beérkezett javaslatok, vélemények alapján kívánja meghozni  

A MEOSZ  alapszabájító küldöttközgyűlést megelőző évben (2014) megtartásra kerülő 

küldöttközgyűlésen , a választási eljárás előkészítésére jelölő bizottságot kell választania. 

A jelölő bizottság feladata, az alapszabály értelmében , a tagegyesületek körében a jelölési eljárás 

lefolytatása .melynek során a tagegyesületek bármely tagegyesület tagjainak köréből jelölteket 

javasolhatnak a MEOSZ  elnökségébe ellenőrző bizottságába, valamint az etikai és fegyelmi 

bizottságba  

a jelölő bizottság feladata a javaslatok összegyűjtése , a javasolt személyektől a jelölést vállaló 

nyilatkozatok beszerzése . majd az egyes jelöltekre tett jelölések száma  alapján a jelöltek 

sorrendjének összeállítása .és a jelölő lista küldött gyúlé elé terjesztése .  

A jelölő bizottság által összeállított jelölő lista a köldöttgyűlés döntését csak segíti . de a 

üldöttközgyűlés számára kötelező érvénnyel nem bír .  

A MEOSZ elnöksége, a jelölő bizottság tagjainak, jelölésének, továbbá a 2014.évi küldött közgyűlésen 

megválasztásra kerülő jelölő bizottság tevékenységének megkönnyítése érdekében,  nem kötelező 

érvényű ajánlást kiván kibocsátani . 

A MEOSZ keretei közt zemélyiséggel nem rtendelkező HEINE-MEDIN szekció hasonló célzattal az 

elnökség, illetve a tagegyesületek számára állásfoglalást bocsátott ki.  



Ezt az állásfoglalást, a MEOSZ elnöksége, mint a MEOSZ operatív vezető testülete , döntése során , 

természetesen egy véleményként értékelni fogja , más , a tagegyesületek által adott vélemények és 

javaslatok mellett .  

 

4. Egyesületünk tagdíjfizetési morálja, „siralmasnak” mondható. az idén erre kiemelt figyelmet kell 

fordítani. Szintén kiemelt figyelmet érdemel, az 1% os kampány  

Az új civil törvény öt pontja közül az 1% -al kapcsolatos törvénynek nem felelt meg egyesületünk mint 

civil szervezet. A jövőben komoly tevékenységünk lesz még ennek megreformálása  illetve az 

előkészítés hatékonyságát kell növelnük. hogy egyesületünk mint civil szervezet mindenben 

megfeleljen, a törvényben előírtaknak .  

 

5.A „ Kéz a kézben” Támogató szolgálat Intézményi térítési díjairól2014évre határozat született  

     ami csatolva lett a jegyzőkönyvhöz  

 

 

 

 

Mezőkövesd 2014. március 5. 

 

 

 

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

          Molnár józsefné  hitelesítő                                                                 Gáspár László hitelesítő  

 

 

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

                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 

 


