
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2009. augusztus 26. napján tartott 

Elnökségi ülésén. Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.sz. hivatalos helyiségében 

 

 

Napirendi pontok:  

  

 

1./ Előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése, feladataink a jövőt tekintve. 

                                                                                        Ea: Bukta László elnök 

 

2./ Gyógyászati segédeszköz ellátás átalakításával kapcsolatos 2009. augusztus 16-án életbe      

lépett jogszabályváltozásai. 

                                                                                        Ea: Rudolf László elnökségi tag 

3./Tájékoztató a Mezőcsát Város Önkormányzat és az Egyesület között megkötött 

Együttműködési megállapodásról. 

                                                                                        Ea: Ducsai Judit iroda vez. 

 

4./ Tájékoztatás a 2009. évi foglalkoztatásból eredő kötelezettségeink alakulásáról.  

                                                                                         Ea: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

5./ Indítványok, javaslatok. 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv 

hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Vámos Margit, jegyzőkönyv hitelesítők: Balogi 

Sándorné, Gáspár László 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket az elnökségi ülés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Az elnökségi ülés napirendi pontok szerint hangzik el 

melyet egyhangú szavazattal, elfogadtak.  

 

 

Az egyesület elnöke, Bukta László köszönti az elnökségi ülésen megjelent tagokat, majd 

ismerteti az első napirendi pontot, amely az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról 

és feladatokról szólt. 

 

 Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Telefon:06 49/411-346; Fax:06 49/500-170   E-mail:kovesdi12@t-online.hu 

Bankszámla szám: 55100162-12001462      Honlap:http://msmke.atw.hu 

Levél:3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér 1.Pf 57. 



 

 

A Gyógyászati segédeszközök ellátásáról és az átalakítással kapcsolatos lehetőségekről a 

második napirendi pontban számolt be az elnökség egy tagja Rudolf László. Elmondta, hogy 

áttekinthetőbbé válik a támogatási rendszer. Számos nagy értékű eszközök viszont nem 

évente, hanem 6-8 évente cserélhetők, melynek térítési díja maximum 5000 Ft lesz. 

 

 

A harmadik napirendi pontban a Mezőcsát Város önkormányzat és az egyesületünk közötti 

együttműködési megállapodásról adott tájékoztatót Ducsai Judit. Elmondta, hogy az 

Önkormányzat pályázatot nyújtott be az ügyfélszolgálat teljes akadálymentesítésére. 

„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címen. 

 

A következő napirendi pontban a 2009 évi foglalkoztatásról eredő kötelezettségeink 

alakulásáról hallottunk tájékoztatót. 

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 

 

A Nyugdíj intézettől állásfoglalást kell kérni, hogy az özvegyi nyugdíj hogyan, kell nézni. 

Külön vegyük a saját nyugdíj összegétől vagy sem, illetve az átmeneti járadék, az előre hozott 

nyugdíjasok, hogy vállalhatnak munkát hány órát, dolgozhatnak és mi az a munkabér, ami 

adható részükre? 

 

Az elhangzott beszámoló és hozzászólások után Bukta László elnök megköszönte a jelenlévő 

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

 

Mezőkövesd 2009. augusztus 26. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

……………………………                              ……………………………. 

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


