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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. szeptember 02. 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: Erdős Marietta 

  

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 

 

 
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 Erdős Marietta, jegyzőkönyv hitelesítőknek 

pedig Molnár Józsefné és Gáspár László. 
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V-1/2015.(IX.02.) sz. HATÁROZAT 

 

 

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza az 

elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Erdős Mariettát és két jegyzőkönyv 

hitelesítőt: Molnár Józsefnét és Gáspár Lászlót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

 

 

Napirendi pontok 

 
1. Tájékoztatás az előző 2015-08-05-i Elnökségi ülés óta történtekről.     

    Ea: Bukta László elnök 

2. A foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről szóló 2015. I. félévi beszámolók 

megvitatása, elfogadása. 

 

Ea: Ducsai Judit Mentor-Tanácsadó 

3. Tájékoztatás az Akkreditált foglalkoztatás szerződés módosításairól, a támogatás 

felhasználásának második félév ütemezése. Az egyszeri támogatás felhasználásának 

alakulása. 

Ea: Bukta László elnök 

4. Tájékoztatás az Egyesület anyagi helyzetéről, az időarányos költségvetési tervről, az 

egyesületünk számára kiutalt támogatásokról. (NEA, MEOSZ pályázatok) 

E.a: Bukta László elnök 

5.  Ifjúsági tagozatunk „Szünidő búcsúztató” pályázat lebonyolításának tapasztalatai. 

          Ea.: Újhelyiné Bukta Mónika és Korenné Orosz Edit 

programfelelősök 
 

6. Egyebek, közérdekű bejelentések. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

 

 

 

V-2/ 2015.(IX.02.) sz. HATÁROZAT 

 

 

 

 

A vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 

előzetesen kiküldött, és itt ismertetett napirendi pontokat.    

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 
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I. Napirendi pont – Tájékoztató:  
 
Bukta László: Megkért minden munkatársat, hogy elnökségi ülés előtt két nappal 

mindig jelezzünk az elnökségi tagoknak, hogy ügyeiket úgy tudják intézni, hogy a 

gyűlésen jelen tudjanak lenni. Ha a MEOSZ elnökségi ülése megelőzi az 

Egyesületét, akkor az információkat első kézből tudjuk átadni az elnökségi 

tagoknak, ezért fontos a részvételük. 

 

Elmondta, hogy a határidőket mindig tartsuk be, jelenléti íveket folyamatosan és 

naprakészen vezessük, türelemmel viseltessünk egymás iránt, és toleráljuk 

egymást. 

 

 

II. Napirendi pont- A foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről szóló 
2015. I. félévi beszámolók megvitatása, elfogadása. 
 

 Ducsai Judit: Értékelte a tranzit foglalkoztatást, a 2015. január 1-június 30-

ig tartó időszakot. Elmondta, hogy a munkaerő-piacon való megmaradás csak 

részben függ a szakképesítéstől, egy másik fontos tényező a munkára kész 

állapot tartós fennállása, a munkavégző személy, akinek érzelmi állapota 

harmonikus, kiegyensúlyozott. A tranzit foglalkoztatottak nagy része fizikai és 

mentális problémákkal egyaránt küzd. Fontos, hogy a munkatapasztalat mellett 

a személy stabilitása is megvalósuljon. (mellékelve: Ducsai Judit: Tranzit 

foglalkoztatás értékelése) 

 

 

 

     III. Napirendi pont- Tájékoztatás az Akkreditált foglalkoztatás szerződés 
módosításairól, a támogatás felhasználásának második félév ütemezése. Az 
egyszeri támogatás felhasználásának alakulása. 

Bukta László: 2015. július 1-jétől új szerződés van érvényben. Megkaptuk az 

eddigi támogatást, ami 2015. december 31-ig érvényes. Augusztus 26-án 
megtartottuk a Szünidő búcsúztató 2. nevű rendezvényünket, tervben van 
továbbiakban a Mikulás ünnepség megszervezése, és az egyszeri 
támogatásból akadálymentes mellékhelyiség készült, majd a  bejárati ajtó 
korszerűsítésére kerül sor a hónapban. 
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     IV. Napirendi pont- Tájékoztatás az Egyesület anyagi helyzetéről, az 
időarányos költségvetési tervről, az egyesületünk számára kiutalt 
támogatásokról. (NEA, MEOSZ pályázatok) 

Bukta László: A MEOSZ pályázatokon intézmény fenntartására 2015. január 

1-december 31-ig tartó időszakra 1.170.080 Ft-ot kapott az egyesületünk. 
Sorstársi tevékenység támogatására pedig 600.800 Ft-ot. 

Nea pályázaton szakmai részre 360.000 Ft-ot, működésre 900.000 Ft-ot 

nyertünk el. 
Egyesületünknek 2015. szeptember 1-jén 4.592.417 Ft-ja van, a támogató 

szolgálat 3.483.634 Ft-ból gazdálkodik. 

Foglalkoztatónk, az NRSZH számlája 2.401.073 Ftot számlál bértámogatásra, 

ebből 1.466.671 Ft-ot vissza kell igazolni, mint egyszeri támogatást, amit a fent 

említett akadálymentes mosdó átalakítására és a bejárati ajtó felújítására 

fordítottunk. 

Konkrét kiadások tehát: 1.466.671 Ft- az NRSZH részére, és 700.000 Ft a 

Bokréta Apartman-ház felújítása. 

 Ha ezekkel az összegekkel lecsökkentjük az össz-bevételt, ami 10.477.124 Ft 

akkor láthatjuk hogy a tavaly szeptemberi összeghez képest 450.000 Ft-tal 

kevesebb a még felhasználható tartalék. 

Viszont míg tavaly 610.000 Ft érkezett üdülési bevétel a hátra lévő 4 

hónapban, addig ebben az évben a várható üdülési bevétel 1.300.000 Ft. 

Látszik a számokból, hogy az üdülő bevételével kompenzálódik a még 

felhasználható összeg. 

További bevételre ebben az időben nem számíthatunk. A várható kiadások 

viszont a következők: telefonköltségek, villany, víz, és gáz általány számlája.( 

ezek hasonló nagyságrendű kiadások, mint a tavalyiak) 

Klubok szeretet ünnepére szintén 60-80.000 Ft-ot különítünk el. 

A Reuma klub idén lesz 10 éves, november végén vagy október elején lesz 

ünnepség, amire újabb 150.000 Ft-ot különítettünk el. 

SM országos találkozó szeptember 18-án lesz. 160-200.000 Ft körüli összeg 

terheli a számlát, ebből 100.000 Ft már megérkezett. 

 

 

V. Napirendi pont- Ifjúsági tagozatunk „Szünidő búcsúztató” pályázat 
lebonyolításának tapasztalatai. 
  
Újhelyiné Bukta Mónika: A Szünidő búcsúztató 2. című rendezvényünk, nagyon jó 
hangulatban telt el 2015.08.26-án, az időjárás is kedvező volt. A MEOSZ-tól 80.000 Ft 
pályázati összeget kaptunk, támogatóktól még további 150.000 Ft-ot, ezt külön meg is 
köszöntük mindenkinek. Az összeget maradéktalanul felhasználtuk.  
A program a következő képen alakult: 

- Megnyitó 
- Kézműves foglalkozások (lélekharang készítés, ujjbáb készítés, gyöngyfűzés, 

képkirakó, rajzverseny) 
- Pepe bohóc és barátai előadása, lufihajtás, arcfestés 
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- A Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltók bemutatója 
- Ebéd 
- Tombola 

Korenné Orosz Edit: A program lebonyolítása nagyon gördülékenyen ment, a gyerekek 

nagyon jól érezték magukat, öröm volt látni a sok vidám mosolygós arcot, jövőre még 
nagyobb lelkesedéssel vetjük bele magunkat a program lebonyolításába. 
Köszönet a munkatársaknak és a Reuma Klub nagyijainak, akik a sütit készítették számunkra! 
 
 
VI. Napirendi pont - Egyebek, közérdekű bejelentések. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
Egyesületünk elnöke javasolja, hogy hozzunk létre Parkinson Klubot, és csatoljuk a többi 
klubunkhoz, megadva az információáramlás lehetőségét. 
 
Továbbá figyelmeztet arra, hogy figyeljünk a biztonságos közlekedésre munkába járás 
közben, előzzük meg a balesetet. 
 
 
Mezőkövesd, 2015. szeptember 2. 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………. 

      Molnár Józsefné hitelesítő    Gáspár László hitelesítő 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 


