
 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI 

EGYESÜLETE 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

Tel  : 49/411-346; 500-169 

Fax  : 0649/500-170 

Adószám:18417803-1-05 

Bank Sz.:55100162-12001462 
 

E-mail címünk: kovesdi12@t-online.hu                Honlap: www.msmke.hu 

 

 

 

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. augusztus  05-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 

              9 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 77%-a részt vesz az 

ülésen. 

 

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

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

Bukta László elnök: Nagy szeretettel köszönti a vezetőségi ülés valamennyi résztvevőjét 

külön köszönti a felügyelő bizottság megjelent tagjait, az etikai bizottság megjelent tagjait. 

Meghívót kapott egyesületünk akkreditált MMK-s és a támogató szolgálat munkatársai 

(jelenléti ív csatolva). Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 

hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek Lázár Szilárd, jegyzőkönyv hitelesítőknek 

pedig Balogi Sándorné és Gáspár László. 

 

V-1/2015.(II.04.) sz. HATÁROZAT 

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza az 

elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt Lázár Szilárdot. és két jegyzőkönyv 
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hitelesítőt: Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

 

Bukta László elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott postán  

Napirendi pontok 

 
1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.     

           Ea: Bukta László elnök 

2.    Tájékoztatás az MPB tisztújító küldöttközgyűlésén történtekről 
                                                                E.a.: Bukta László elnök 

                     3.  Tájékoztatás az Akkreditált foglalkoztatás eddigi alakulásáról 

szerződéskötés, a támogatás          

                             felhasználásának második félév ütemezése. Az egyszeri támogatás 

felhasználásának hatásai a       

                              foglalkoztatás fejlesztésünkre 

                                                                E.a.: Bukta László elnök 

                     4.    Ifjúsági Tagozatunk „Szünidő búcsúztató” pályázat előkészületeiről és a 

végleges    lebonyolításának feladatairól. 

                          E.a.: Újhelyiné Bukta Mónika és Korenné Orosz Edit 

program felelős 

5.    A 2015. évi ifjúsági pályázatok alakulása, a pályázatok elkészítésével 

kapcsolatos feladatok         

                           E.a.: Kuruczné Panyi Tünde ifjúsági referens 

 

6    Tájékoztatás a 2015. évi foglalkoztatásból eredő kötelezettségeink alakulásáról, 

a 2015 évi II. félév feladatok az NRSZH pályázatának jegyében. 2015. I félévi 

beszámoló kiegészítése elfogadása    

                                          E.a.: Ducsai Judit Mentor-Tanácsadó 

7. Egyéb hozzászólások, indítványok, javaslatok  

 

 

V-2/2015.(II.11.) sz. HATÁROZAT 

 

Bukta László elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Az elnökségi tagokból jelen 

van 7 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Lázás Szilárdot, 

hitelesítőknek Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót választották meg. Első napirendi pontként, 

az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak értékelése szerepel (2. sz. melléklet).  

 
 
 I. Az előző ülés óta eltelt időszakban, jelentős változás nem történt. A 2 fő új dolgozónk 
sikeresen 
     Beilleszkedett, minden segítséget megadunk a jó kollektív szellem kialakulása érdekében.  
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2. 230 ezer MEOSZ tag van a jövőben elképzelhető, hogy azok akik nem fizetnek tagdíjat, 

kizárásra kerülnek. Ezzel egyelőre nem mindenki értett egyet, ugyanis „jobban mutat” 

bármilyen fórumon egy nagyobb szám .  
 
 
I./4. Soron következő tisztújító küldöttközgyűlésünk 2016-ban lesz, ennek előkészítését idén 
meg kell kezdenünk. Előkészületi munkák alkalmával időben a 2015 évi küldöttközgyűlés 
feladata a jelölő bizottság kiválasztása, munkájának meghatározása.  

 
I./5. Egyesületünk  18 főre kapott támogatást, Pályázni is 18 főre pályáztunk. A 
foglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzésekkor minden alkalommal rendben találtak mindent, 
az ellenőrzést végző személyek. 
 
I./6. Üdülési Alapítvány megközelítőleg 45 százalékos arányban utasítja el a beérkezett 
kérelmeket. Az elutasított kérelmezők jelentős része, már tavaly is kapott támogatást 
valószínűsíthető hogy a friss kérelmezők minden esetben megkapják a támogatást az idei 
évben.  
 
I./7. Üdülőnkben szükségszerűvé vált a konyha konyhaberendezések cseréje felújítása. A 
konyha és vizesblokk ablakokat is cserélnünk kell műanyagra. árajánlatot már megkaptuk, a 
munkákat március hónapban el kell kezdeni, ugyanis áprilistól indul az idény. 
 
I./8. Országos szövetségünknél teljes körű tisztújító választás lesz idei év május 8-9-10-én. 
Egyesületünktől Bukta László elnök a MEOSZ elnökségi tagjának lett jelölve. B-A-Z. megyéből 
3 fő lett jelölve Braun János a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Város Egyesületétől 
alelnöki posztra, és  Székely József A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi 
egyesület elnöke szintén elnökségi tagként lett jelölve  
 

V-3/2015(II-11.) sz. HATÁROZAT 

A vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

7 fő igen szavazattal javasolja Bukta Lászlót az egyesület 

elnökét a MEOSZ május 9-én megrendezésre kerülő tisztújító 

küldöttközgyűlésére, mint MEOSZ elnökségi tagjelöltnek.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 
 

II./1. a MEOSZ  OTTI   által szervezett képzésen a következő időszakban 2015. évben is részt 
veszünk. a várhatókommunikációs tréningen, amit a MEOSZ OTT tervez két fő részvételére 
számítunk az egyesületünk részéről.  
 
II./2. Az útdíjak bevezetésével jelentős terhek hárultak a szolgáltatásszerűen gépjárműveket 
használó egyesületekre, főleg Budapest környékén. Hegedűs Lajos MEOSZ elnöke írásban 
kérte a minisztériumot, gondolják át helyzetünket és amennyiben lehetőséget látnak, 
csökkentsék az egyesületeket érintő terheket, elsősorban törvénymódosítással. 
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II./3. Vegyük komolyan a közösségi oldalakat –weblap, Facebook - kérte Bukta László elnök. 
Országos szövetségünk ÚJ honlapja ugyanis tervezés és létrehozás stádiumban van éppen. A 
teljes akadálymentes (a3) oldal elkészítése, több millió forint összegbe kerül, amit a MEOSZ 
nem képes finanszírozni. Új pályázat készült, ami eltér az előzőektől, de sokkal korszerűbb és 
átláthatóbb, mint a régebben még a mai napig használatos Weblap. Az új elkészültéig a 
facebbokon létrehozott MEOSZ oldallal kívánják az interaktív kapcsolatot tartani, a 
tagegyesületekkel, amihez a Szövetség várja a tagegyesületek segítségét is. A saját 
Facebookos oldalunkra pedig komoly hangsúlyt kel fektetni, hiszen óriási ereje lehet a 
kommunikációs területen egy jól elkészített és frissített oldalnak.  
 
III./1. Bukta László elnök: Előadja a harmadik napirendi pontot, tájékoztatás Egységes MEOSZ 
tagnyilvántartó rendszer aktuális adatai 2014.12.31-ig. A rendszer fontossága és annak 
frissítésének alakulása.  Kiegészítésként elmondja, hogy a MEOSZ csak azoknak ad tagarányos 
támogatást, amely egyesület tagjait az Egységes Tagnyilvántartó Rendszerben nyilvántartja, 
és taglistáját frissíti. Ezért kéri a csoportvezetőket, hogy a MEOSZ által megküldött 
adathiányokat tartalmazó listákat mielőbb tegyék naprakésszé, és juttassák be az egyesület 
központjába.  
 
V./1. Korenné Orosz Edit elmondta: 2009. óta a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálatunk új 
pályázati rendszernek köszönhetően egy teljesen más finanszírozási szerződés alapján végzi - 
a pályázati időszakban megkötött szerződés alapján - munkáját -, és a továbbiakban eszerint 
folytatja működését. A „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat működéséért felelős Egyesület 
biztosítja, hogy a vele munkajogi viszonyba kerülő munkatársak munkahelyi környezete 
mindenkor megfeleljen a hatályos egészségügyi, munkabiztonsági és tűzvédelmi 
követelményeknek, továbbá a zavartalan és minőségi munkavégzéshez szükséges 
felszerelések, eszközök és anyagok a munkát végzők rendelkezésre álljanak. Egy időszakban 
egyszerre 2 fő személyi segítőt alkalmazunk. A 2 fő gépkocsivezető közvetlenül az Egyesület 
alkalmazásában áll, egy megállapodás keretében biztosítja a Szolgálat részére. A Szolgálat 
munkáját megkönnyíti egy, az egyesületnél foglalkoztatott személy, aki segít a mindennapi 
feladatok elvégzésében, valamint az információszolgáltatásban és a pályázatírásban egyaránt 
minőségi változást jelent a mindennapi munkavégzésünk során. 
 
V./2. Teljesen akadálymentes, ingyenesen bérelt épületben várjuk az ügyfeleket. Az irodába 
számítógép és internet elérhetőség van a szolgálat munkatársai és a gondozottak számára. A 
személyi segítők kerékpárral közlekednek, a szállítást pedig jelenleg egy, a törvényi 
feltételeknek megfelelően átalakított Fiat Doblo és Opel Combo gépjárművekkel végezzük, 
amelyek az Egyesület tulajdonát képezik. 2009-től pályázati rendszerben működik a szolgálat, 
feladategységeket kell teljesíteni. Jelenleg a második ciklus közepén tartunk, ami 2012-2014-
ig tart, viszont egy évre meghosszabbították a támogatási időszakot, így csak 2015-ben kell 
majd a 2016-os évre pályázni. A 2015-ös évre kapott feladatmutató: 3.811 egység 
 
 V./3. Képzési feltételek: Munkatársunk mindegyike elvégezte a Salgótarjánban szervezett 
kötelező szakmai képzéseket. A kötelező képzés mellett a szolgálatvezetőnek és a két fő 
személyi segítőnek kredit pontot adó képzéseken kell részt venniük, valamint figyelemmel 
kísérjük, hogy a továbbképzési időszak vége előtt teljesítve legyenek.  
 
V./4. Szakmai tevékenység: 2014. szeptember 30-án a megállapodások száma: 136 fő: 52 fő 
szociálisan rászorult, 84 fő szociálisan nem rászorult személy. Feladategységet csak a 
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szociálisan rászorult személyek ellátásáért kapunk. A kötelezően teljesítendő 
feladategységek: szállítás: 2.604 személyi segítés: 1.207 

 

Mezőkövesd, 2015. augusztus 06. 

 

 

 

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

          Balogi Sándorné hitelesítő                                                                 Gáspár 

László hitelesítő  

 

 

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

                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


