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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. március 31-én. megtartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 1./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

A 2010. évi Költségvetési tervezetben a fogyatékos emberek életminőségére hatást gyakorló 

tervekkel kapcsolatban teendő közös lépések egyeztetése. 

  Mellékletek:   1 db. Levél tervezet Miniszterelnöknek 

                       1 db. Levél tervezet Országgyűlési Képviselőknek 

                       1 db. Összesítő táblázat 

Előterjesztő: Bukta László                                              

 

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

Ea: Bukta László elnök 

 

3./ Tájékoztató a rokkantnyugdíj melletti munkavégzés feltétel rendszeréről.  

Ea: Ducsai Judit  iroda vezető 

 

4./ A gyógyászati segédeszköz ellátás átalakításával kapcsolatos 2009. augusztus 16-án 

életbelépett jogszabályváltozásai.   

Ea: Rudolf László elnökségi tag 

 

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

Együttműködési megállapodásról.   

Ea: Ducsai Judit  iroda vezető 

 

6/ .Tájékoztató a Támogató szolgálat 2009. év időszak pályázat helyzete, időarányos 

költségvetés alakulása.     

Ea: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető 

 

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

Ea. Viszneki Nóra pályázati referens 

 

8./ Indítványok javaslatok. 

 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 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 jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása: 

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

hitelesítői személyére.  

Jegyzőkönyvezető: Vámos Margit,  

jegyzőkönyv hitelesítők: Golyha Csaba, 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.  

 

1./ Az első napirendi pontként Bukta László elnök elmondta a 2010. évi Költségvetési 

tervezetben a fogyatékos emberek életminőségére hatást gyakorló tervekkel kapcsolatban 

teendő közös lépések egyeztetése 

 

2. napirendi pont az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése, feladataink a jövőt 

tekintve.  Az elnök javasolja, hogy az elnökségbe kellene egy olyan személyt választani, aki 

jogi végzettséggel rendelkezik, ugyan is a titkár személye Dr Gyöngy Sándor a betegségéből 

adódóan nem tudja úgy ellátni a feladatát, ahogyan azt szeretné. Ezért kéri az elnökségi 

tagokat, hogy gondolkodjanak el arról, hogy ki lenne az a személy, aki ellátja majd ezt a 

feladatot. 

 

 

3. Napirendi pont. 

 

A harmadik napirendi pontként tájékoztatást kaptunk a rokkantnyugdíj melletti munkavégzés 

feltétel rendszeréről. A tájékoztatást a Mezőcsáti irodavezető Ducsai Judit tartotta meg 

 

4. Napirendi pont. 

 

Rudolf László elnökségi tagunk a gyógyászati segédeszközök ellátásával kapcsolatban tartott 

tájékoztatást. Ismertette a 2009. augusztus 16-án életbelépett jogszabályváltozást. 

  

 

5. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a Mezőcsát Város Önkormányzat és az Egyesület között megkötött 

együttműködési megállapodásról 

 

 

Ezt követően a 6. napirendi pontban a Támogató szolgálat 2009. év időszak pályázat 

helyzete, időarányos költségvetés alakulásról kaptunk tájékoztatót a szolgálat vezetőjétől..

  . 

 

7. Napirendi pontban a foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségeinkről esett szó. 
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Ezt követően Bukta László Egyesületünk elnöke megköszönte a az elnökségi ülésen 

jelenlévők részvételét mindenkinek jó egészséget és továbbii jó munkát kívánt. 

 

 

 

     K.m.f. 

 

 

 

    …………………………………….. 

                 Jegyzőkönyvvezető  

 

 

 

………………………………..     ………………………………… 

Jegyzőkönyv hitelesítő     Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


