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Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. május 25-. napján tartott 

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

 

 

 

Napirendi pontok:  

  

 

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről 

       Előadó: Bukta László elnök   

  

2./ Tájékozató a Támogató szolgálat 2010.évi munkájáról, 2011. évi feladataink 

      Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálat 

 

3./ A 2010 évi pályázatok helyzete, további feladataink 

     Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

4./ Tájékoztató a MEOSZ Közgyűléséről az ott elfogadott munkaterv kapcsán egyesületekre 

      háruló feladatok. 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

5./ Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

 

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

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

László és Balogi Sándorné. 

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. Röviden tájékoztatott az előző elnökségi ülés óta eltelt 

eseményekről, ellenőrzésekről.  

 

 

A következő napirendi pontként Korenné Orosz Edit szolgálatvezető a „Kéz a Kézben”  

Támogató Szolgálat szakmai beszámolóját ismertette 2010.január 01.-2010.december 31-ig. 

A beszámoló mellékelve. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke itt jegyezte meg, hogy az eddigi ellenőrzések, melyek 

megtörténtek a Támogató Szolgálatnál mindig mindent rendben találtak és megdicsérte a 

szolgálatvezető pontos, naprakész munkáját. 

Egyedül a vizesblokk állapotával nem voltak megelégedve, melyet reméljük az évvégére 

sikerül felújítani. 

 

 

A harmadik napirendi pontban a pályázatok helyzetéről és a jövőbeni feladatokról tartott 

tájékoztatást a pályázati referensünk.  Tájékoztatott arról, hogy egyre nehezebb a kiírás szerint 

a feltételeknek megfelelni és a visszaigazolások ideje is megváltozott rövidebb idő van az 

elszámolásokra adva. 

 

A negyedik napirendi pontban a MEOSZ küldött közgyűlésén elhangzottakról beszélt az 

elnök. Elmondta, hogy szó volt a szociális jogról az alkotmánymódosítással kapcsolatosan 

Hegedűs Lajos a mozgáskorlátozottak érdekképviseletében beszélt. Arra kérte az egyesületek 

képviseletében résztvevőket, hogy a véleményüket a MEOSZ felé jutassák el, hogy a tagok 

amit évek alatt meg szerzetek jogok a kormány ne vegye el. 

Az ellátások nagymértékben csökkennek.  

A közlekedési támogatás megszűnik, nem lesz elég az I. fokú orvos szakértői szakvélemény 

(7pontos) ahhoz, hogy kapja a közlekedési támogatást, szükség lesz a jegyzői határozatra is, 

hogy az illető súlyos fogyatékos. Azonban, ha szakorvos töltötte ki, akkor nem kell a jegyzői 

határozat.  

A gépkocsi szerzési támogatásnál is egy bizonyos réteg nem igényelheti, itt sem lesz jó a 

hétpontos orvosi szakvélemény. Az ORSZI fog dönteni, hogy jogosult-e a kérelmező. 

Jövedelem határ nem lesz megállapítva, viszont figyelembe veszik, hogy milyen okból kéri a 

gépkocsit, az a személy, aki a munkába járáshoz kéri akár 5-6 százezer Ft-ot is kaphat illetve, 

ha új személygépkocsit vásárol, akkor 1 millió Ft-os utalványt is kaphat. 

Ezekről a kormány október- novemberi hónapban fog dönteni.  

A LÁT támogatás ügyintézést is elvették az egyesületektől és az OTP fogja a jövőben ezeket 

a kérelmeket intézni.  Ezek a megszorítások azzal is járhatnak, hogy a tagok egy részét 

elveszítik az egyesületek. 

Nagyon fontos feladat az érdekérvényesítés, a súlyos fogyatékosok érdekeinek képviselete. A 

MEOSZ úgy ítéli meg, hogy szükség esetén demonstrálni kell a fogyatékkal élők, a vakok és 

gyengénlátók, siketek, mozgáskorlátozottak, autistákkal közösen. Valamint arra kérik az 

egyesületek vezetőit, hogy a környezetükben élő Országgyűlési képviselőkkel vegyék fel a 

kapcsolatot és személyesen is kérjék meg őket, hogy támogassák a sérült emberek érdekeit. 

 

Az utolsó napirendi pontban a képzések szervezéséről esett szó, valamint arról, hogy az 

Ifjúsági csoportok vezetői részére is kellene képzéseket tartani. 

 



Az egyesületben dolgozók részére a MEOSZ szervezni fog képzéseket, amely a gépkocsi 

szerzési támogatás, környezettanulmány elvégzéséről készít fel. 

 

Az Országos SM nap június 3-4-5én lesz megtartva Mezőkövesden, egyesületünk is készül 

erre az eseményre, személyesen az SM klub vezetőjére hárul sok feladat a szervezésnél. A 

dolgozóink közül, aki tud, segítsen ezen a rendezvényen, hogy minden résztvevő kellemesen 

érezze magát és szép élményekkel térjenek haza erről a rendezvényről.  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. május 25. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


