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A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

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

 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. vezetőség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2015. január 07-én szerda 8 óra 30 perc 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni, ha helyette 

külön jelenléti ívet csatol!) 
 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) 

két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilárd Attila 

 

4. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek 

számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak:7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              5 fő meghívott 

 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. 

 

megállapítást nyert, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 
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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 Molnár Józsefné és 

Gáspár Lászlót egyhangú szavazattal választották meg. 

 

 

V-1/2015.(01.07.) sz. HATÁROZAT 

 

  A vezetőség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta  az előzetesen 

kiküldött és ismertetett napirendi pontokat. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

 
I./ 1. Minden hónap első szerdája elnökségi ülés. az érintetteket tájékoztatni kell. Szerdán 8 óra 30 

tól elnökségi ülést tartunk.  

Sorstársi tanácsadásunk zökkenőmentesen működik, kollegáink mindig a lehető legfrissebb 

információval látják el a segítségre szoruló sorstársainkat.(mellékelve) 

 

I./2.  A 2015 évi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban, közhasznúságunk megmaradt. 

Önkénteseink szerződését a kiírtaknak megfelelően 2014. évben elkészítettük a 2015. évit szintén 

szükséges határidőre elkészíteni. Minden pályázati támogatást konkrétan, célzottan időben 

juttatták el egyesületünknek, melyet a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően fel is lett 

használva. Az időbeni visszaigazolásokat a pályázati referens közreműködésével el kell kezdeni. 

Közhasznú szervezeteket, az ügyészség 2015. évtől várhatóan fokozottabban ellenőrzi, ennek 

függvényében az egyesületünk minden törvényesség figyelembevétele mellett kel, hogy végezze a 

mindennapi munkát. Valamennyi szabályzatokat frissíteni kell. 

  

I./3.  Kell olyan személyt választanunk a régi dolgozók közül, akik személy szerint is ismerik területi 

csoportvezetőinket, és a kapcsolattartást frissíteni szükséges. Valamennyi híreket, változásokat 

rajta keresztül kel majd eljuttatni hozzájuk.  
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I./4. Küldöttgyűlésünkre, alapszabályunkat az új Ptk. szerint kell módosítani, melyet titkárunk Dr. 

Kertész Mátyás vállalta az átdolgozását annak kiigazítását.  

 

I./5.  A tagkönyvvel rendelkezőknek el kell mondani, hogy például Ópusztaszeren a Feszti körkép 

50%os támogatottsággal látogatható. Azon kívül múzeumok állatkertek, nyíregyházi Sóstó is 

50%os támogatottsággal látogathatóak.  

 

I./6. I. Fokú háziorvosi illetve szakorvosi - hétpontos- szakvélemény 2015. január elsejétől, teljesen 

megszűnt, ennek értelmében az okmányirodák már nem hosszabbítják meg a lejárt parkoló 

kártyákat. Az érdeklődőkkel tudatosítani szükséges az új szabályozás menetét, szükség esetén 

segítséget biztosítani számunkra. 

 

II./1. Új kolléganő bemutatása, Deáki Imréné (Piroska) a REGHABIT Kft-nél dolgozott korábban. A 

foglalkoztatási pályázat eredményeként két fő új dolgozó lehetőséget kaptunk Mezőkövesdre 1 fő 

Mezőcsátra az ottani irodánkba szintén plusz 1 fő kaphat támogatást. A 18 főből 2 fő lesz 

tranzitos. Ennek megfelelően a keretszerződést át kell dolgozni.  

 

II./2. Az elmúlt évvel az egyik legjobb gazdasági évet zárta egyesületünk köszönet érte minden 

dolgozónak mondta Bukta László elnök. Az idei évet hasonló hatékonysággal kell végigdolgoznunk. 

Idén a gyermeknapot Mezőcsát telephelyünk udvarára kellene szervezni. A szihalmi  egyesülettől 

tudunk sátrat kérni rossz idő esetére.  

 

III./1. Szociális szolgáltatóként a „Kéz a Kézben” Támogató szolgálatunk 9,3 millió támogatást kap, 

az itt dolgozók munkahelyi óraszáma nem lett módosítva, viszont a minimum, minimálbér 

valamennyi alkalmazottnak biztosítva van.  

 

 III./2. Matricák kellenek a két szolgálati autónkra. A sofőrök feladata lesz azok beszerzése. 10 

napos matricákat kell beszerezni   amennyiben a négy megyén kívüli autópálya használata 

szükséges. A szgk. kötelező biztosítását    időben szükséges rendezni. Munkaruhát be kell szerezni, 

javasoljuk olyat, amiből kitűnik, hogy betegszállításról van szó. 

 

lll./3. Csoportépítő tréninget idén is be kell iktatni, hagyománnyá kell  tenni a közelebb kerülés és 

az egységes csapat kialakítása miatt is. A pénteki napokon, amikor minden egyesületi dolgozó az 

egyesületben van, esetleg kirándulást is lehet szervezni, önköltséges alapon. 

 

 III./4. Események rendezvények linket honlapunkon létre kell hozni, mivel elég sokan igényelték. 

Pontos időpont és helyszín illetve időtartam feltüntetésével egyfajta tájékozhatás jelleggel közölni 

kell az érdeklődőkkel.  

 

lV./1. NEA 2014. évi szakmai pályázatunk visszaigazolásnál figyelni kell, a fotó illetve videó 

formátumokra. 



4. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

V./1. Ducsai Judit rehabilitációs tanácsadó: elmondja, hogy a fogyatékossági támogatás 

odaítélésének nagyon komoly jogszabályi feltételei vannak. Aki ezeknek nem felel meg, attól 

elveszik a jogosultságot. Ha jogosulatlanul folyósított ellátást állapítanak meg, vissza is 

követelhetik a jogtalan kifizetéseket. 

 

Mezőkövesd, 2015. január 7. 

 

 

 

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

          Molnár Józsefné  hitelesítő                                                Gáspár László hitelesítő  

 

 

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

                                              Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


