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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. augusztus 24. 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. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ A 2010. évi MEOSZ megvalósításának feltételrendszere 

 Előadó: Viszneki Nóra projekt koordinátor 

 

3./ Rehabilitációval kapcsolatos anyag előkészítése, megbeszélése. 

 Előadó: Bukta László elnök, Ducsai Judit irodavezető 

 

4./ Egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos előkészületeink. 

 Előadó: Gáspár László elnök 

 

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, Golyha Csaba 

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.  

 

 

 

 

 

 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. 



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

ismerteti az első napirendi pontot mely az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban végzett 

munkáról és feladatokról szólt.  

 

 

A második napirendi pontban a 2010. évi pályázatok értékelése hangzott el, valamint 

tájékoztatást kaptunk a jelenlegi helyzetről. A MEOSZ felé történő vissza igazolásról, 

valamint az NCA pályázat eredményéről. 

 

Beszámolt arról is, hogy a LÁT  támogatásnál változás történt a szabályzat szerint a lakcím 

kártyát és az adóazonosító kártyát is le kell fénymásolni a kérelem mellé. A MEOSZ felé 

ezzel a kéréssel jelentkezett az OPTP, hogy mellékelve legyenek ezek a dokumentumok is. 

Erről a változásról az ügyintézés előtt tájékoztatni kell a kérelmezőt is. További kérése a 

MEOSZ-nak, hogy minden dokumentumot, amely a kérelemmel kapcsolatos bélyegezzen le 

az egyesület ügyintézője. Valamint, végrehajtás esetén nem fogadhatjuk el a kérelmet. 

 

 

A harmadik napirendi pontban tájékoztatást kaptunk a rehabilitációval kapcsolatos anyag 

előkészítéséről. Ducsai Judit irodavezető elkészítette a tervet az átminősítésre. Az 

esélyegyenlőség programjának bemutatásánál a segítő szolgálat, ne az ügyfelek felé végzett 

munkát, hanem a dolgozók felé biztosított lehetőséget és kedvezményt mutatja be. Ezt az 

esélyegyenlőségi tervet el kell az elnökséggel fogadtatni és a határozatok tárába tenni. 

A rehabilitációs minősítést három évre adják meg, és ezt folyamatosan meg kell újítani az 

egyesületnek, ha megkapjuk. 

A minősítéshez szükséges anyag elő van készítve, amennyiben szükséges be lehet nyújtani a 

kérelmet. A munkaügyi központtól kérdezzük meg, hogy a szerződést megköti-e továbbra is 

az egyesülettel, mert ez év decemberében lejár. Ha nem hosszabbítják meg a szerződést, 

akkor be kell adni az átminősítésre a kérelmet, hogy folyamatban legyen. Az elnökség 

határozzon ebben a dologban még a szeptemberi hónapban. 

 

 

A negyedik napirendi pontban az egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos 

előkészületeinkről beszélt a jelölőbizottság elnöke 

 

Elmondta, hogy az öt főből álló Jelölő Bizottság megkezdte a munkáját, felosztották a 

körzeteket ötféle, folyamatosan keresik a területi képviselőket és kérik a véleményeket, 

javaslatokat. Az elképzelések szerint szeptember közepére várható, hogy mindenkivel tudnak 

beszélni és csak azt követően, tudnak összegezni. 

Választás lehetősége lehet egy listás, azok a személyek, akik elnök jelöltek lehetnek helyettes, 

illetve elnökségi tagoknak is jelölni. 

Az elnökség úgy határozott, hogy csak azok a személyek, illetve küldöttek szavazhatnak, akik 

legalább öt éve tagjai az egyesületnek. 

Ezt a döntést a határozatok tárába kell tenni. 

 

Az ötödik napirendi pontban az indítványok és javaslatok hangzottak el.  

 

A rendkívüli közgyűlést október 27. 10 órára hívja össze az elnökség, melynek egyetlen 

napirendi pontja a tisztségviselők választása lesz. 

 



Az üdülőt ki kellene festetni, mert már három éve nem volt és szükség lenne rá, valamint az 

elektromos berendezéseket kellene átnézni. A konyha helyiségben nincs lehetőség arra, hogy 

elektromos készüléket használjanak, mert nincs konnektor. Javasoljuk, hogy festés előtt 

ezeket, a hiányosságokat pótolják. 

 

A gépkocsi szerzési támogatás listáját megkapta az egyesületünk is. Borsod Megyében 

hétszázhuszonhat fő kapta meg a támogatás összegét a mi körzetünkben száznegyvennégy fő 

az érintett. Ezeknek, a személyeknek írjunk egy tájékoztatást, amiben felhívjuk a figyelmét az 

autókereskedőre, akinek a szórólapja itt van az egyesületünknél. 

 

Az egyesületünk, ha megkapja az adó 1% /580000 Ft/ akkor a Mezőcsáti irodában ki lehet 

alakítani a foglalkoztatóval kapcsolatos fejlesztéseket. 

 

Az egyesület vizesblokkjában felújítás történt át is vette az egyesület, de a víz vezetékeket 

nem nézték át és azt észleljük, hogy valahol sérült a vezeték ezért hívnunk kell egy 

szakembert aki átnézi a rendszert. 

 

A Természetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium felé beadott pályázatot elfogadták. De 

jelenleg nem tudunk semmit arról, hogy hol áll az igényünk. Ezért kérdezzünk rá a generált 

szám alapján, hogy megkaptuk-e a támogatást. 

 

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

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

 

 

Mezőkövesd 2010.augusztus 24. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


