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

hivatalos helyiségében 2014. június 25-én tartott Elnökségi ülésen.  

 
Napirendi pontok 

 

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

 
     2.   Tájékoztatás  az aktuális pályázatokról . Helyzetértékelés a MEOSZ-NEA –Önkormányzati  pályázatokról 
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     3.  Az akkreditációs foglalkoztatás  feltételrendszerének jelenlegi helyzete, esedékes feladatok  
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     4.  A 2011.évi pályázatok  -NCA,MEOSZ,Önkormányzat, Támogató szolgálat -helyzetéről   

   E.a:Újhelyiné Bukta Mónika pályázatért felelős munkaügyi előadó 

      

     5. 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 felhívta a figyelmet a közelgő NRSZH 

ellenőrzésre, illetve kérte az érintetteket , a szükséges iratokat készítsék elő. 

 

2.  Változott az 5 óra számítás algoritmusa: A napi átlagóra a statisztikai állományi létszámba számító 

munkanapok száma alapján kerül kiszámolásra. Ennek megfelelően az elszámolás excel táblába a 

fejlesztés új oszlopok beszúrását eredményezte:  A „statisztikai állományi létszámba számító 

munkanapok száma” valamint „Adott hónap napja, amikortól a munkavállaló a statisztikai állományi 

létszámba beletartozik” elnevezéssel. Az elnevezésnek megfelelően napi munkaidős nyilvántartás 

esetében ezt a ledolgozott munkanapok számának megadásával lehet jelezni, munkaidő- keretes 

munkavállalók esetében pedig az adott hónap azon munkanapjának megadásával, amikortól a 

munkavállaló a statisztikai állományi létszámba beletartozik.  

A napi átlagóra súlyozott átlagolása az alábbi algoritmus alapján számolódik: a ténylegesen 

ledolgozott havi munkaórák számát munkavállalónként összegezzük, majd elosztjuk a statisztikai 

állományba számító munkanapok számának munkavállalónkénti összegével 

 

 

 



Korrekció elszámolása esetén az aktuális értéket kell megadni, nem a változást! A változást a program 

számolja ki. 

 

 

 

 

3. június 21-én  a Védett Szervezetek Országos Szövetsége tartott konzultációt Balogh Zoltán elnök 

vezetésével  

Célja:  a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási gondjainak feltárása,  

a vonatkozó jogszabályok helyes alkalmazásának segítése,  

az indokolt és szükséges módosítási javaslataink előkészítése. 

Szeretnénk elérni, hogy az azonos vagy szomszédos megyében lévő cégek vezetői, munkatársai – akik a 

térségben közvetlenebb kapcsolatban vannak egymással – őszintén ismertetik majd gondjaikat, problémáikat, 

majd közösen, különösen a résztvevő állami szervek képviselőivel több, ma még vitatott kérdést tisztázhatunk 

és a további feladatokról együtt alakíthatjuk ki véleményünket. 

.  

A konzultációk tervezett időpontjait és helyeit (ezek az igények és lehetőségek szerint időközben 

módosulhatnak) levelünkhöz mellékeljük. 

hangzott el a tájékoztatón . 

 

4.A javaslatoknál  hangzott el, ne feledkezzünk meg a területi  összekötők munkájáról  a 

munkaértekezleten elhangzott időpontban . egy dolgozó készítse elő az összejövetelt  

Balogi Sándorné Indítványozta, beszéljük át Gábor Imola „ A fogyatékos emberek is teherhordozói a 

társadalomnak „című levelét .  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöksége aggályosnak tartja az 

újonnan kialakított szociálpolitikai kormányzati struktúrát. A Szövetség bízik abban, hogy a 

szociális és felzárkóztatási államtitkárság létrehozása több odafigyelést eredményez majd 

fogyatékos emberek ügye iránt, és a család- és ifjúságpolitikai államtitkárságtól való 

elkülönítésének nem az a célja, hogy a fogyatékossággal élőket a társadalom terheiként, 

rászorultjaiként bemutatva szembeállítsa a „teherhordozó” családokkal.  

 

Balog Zoltán miniszter a Lánchíd Rádiónak adott hétfői interjújában úgy fogalmazott: a 

szociálpolitikának különbséget kell tennie a „problémás” családok és a terheket hordó családok között, 

ezért az új kormányban külön államtitkárság foglalkozik majd a rászorulókkal, köztük a 

fogyatékossággal élőkkel, és külön államtitkárság segíti a „teherhordozó” családokat.  

 

A Szövetség hangsúlyozza: a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek egy jelentős része 

keményen dolgozik, maga is teherhordozó, mások több évtizedes munka és járulékfizetés után váltak 

fogyatékossá, rokkantak meg, mindannyiuknak tisztelet jár. Ahogy azoknak és családjaiknak is, akik 

fogyatékossággal születtek vagy életük korai szakaszában váltak azzá, mert a mindennapi boldogulásuk 

rendkívüli erőfeszítéseket igényel. Ma Magyarországon a fogyatékosság és a rokkantság a legtöbb 



esetben egyenlő a szegénységgel és az elszigeteltséggel, a fogyatékos emberek ma is viselik az 

évtizedeken át elhibázott oktatás-, egészségügyi- és szociálpolitikai kormányzati intézkedések terheit.  

 

A MEOSZ bízik abban, hogy az emberi erőforrások minisztere mindezek tudatában, a most kezdődő 

ciklusban minden tőle telhetőt meg fog tenni azon közös cél érdekében, hogy a fogyatékos emberek 

közül minél többen lehessenek hasznos tagjai, „teherhordozói” a társadalomnak. Ez sokaknak ma még 

azért nem adatik meg, mert hiányzik az az akadálymentes, befogadó társadalmi környezet és szemlélet, 

amely lehetővé tenné, hogy másokhoz hasonlóan tanulhassanak, dolgozhassanak és családot 

alapíthassanak.  

 

A testület pénteki ülésén elhangzott: a fogyatékos emberek ügye emberi jogi kérdés és nem 

jótékonykodás vagy segélyügy. Ennek szellemiségében, a MEOSZ minden olyan kérdésben partnere 

kíván lenni a kormányzatnak a jövőben is, amely elősegíti a fogyatékossággal élők életlehetőségeinek 

javulását, és azt, hogy másokkal egyenrangú polgárokként teljes értékű, önálló életet élhessenek 

. 

javaslat történt  még a pályázatokkal  elkészítésükkel kapcsolatban is  

 

 

Mezőkövesd 2014-07-10. 

 

 

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

             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  

 

 


