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Jegyzőkönyv 

 

 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. augusztus 31. napján tartott 

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

 

 

 

 

Napirendi pontok:  

 

  

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről: LÁT szabályok változása utáni 

       helyzet. Járműszerzési támogatás változása, parkolási engedéllyel kapcsolatos  

       jogszabály változás helyzete. Társegyesületek találkozói országgyűlési képviselőkkel 

       annak várható hatásai. 

       Előadó: Bukta László elnök  

  

  

2./ Helyzetértékelés a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó várható jogszabály  

     módosításokkal és a helyzet várható változásaival kapcsolatban. A MEOSZ lehetséges 

     lépéseinek megbeszélése, döntések hozatala. 

     Előadó: Bukta László elnök 

 

 

3./ Tájékoztató a „Kéz a Kézben” támogató szolgálat 2012-2014. évi pályázat tervezetről. 

     Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

 

4./ A 2011. évi pályázatok- NCA, MEOSZ, Önkormányzat, Támogató szolgálat helyzetéről 

      Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

 

5./ Tájékoztató az egyesület Reuma klub első félév munkájáról, második félév terveiről. 

      Előadó: Laki Zsuzsa klubvezető 

 

 

 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. 



6./ 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: Rudolf 

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.  

 

 

Az egyesület elnöke, Bukta László köszönti a MEOSZ képviseletében ide érkező Szakály 

Józsefet és kedves nejét valamint a kibővített elnökségi ülésen megjelent tagokat. A napirendi 

pontok előtt ismertette a jelenlévőkkel, hogy egyesületünk pályázatot adott be a MEOSZ -hoz 

az „Ember az emberért” ezüst fokozat elnyerésére, melyet Kun György kapott meg. Az 

egyesület elnöke méltatja, Kun György munkásságát majd felkéri Szakály Józsefet, hogy adja 

át a kitüntetést.  

 

 

Ezt követően ismerteti az első napirendi pontot.  

Röviden tájékoztatta a vezetőséget az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről. 

Majd a LÁT ügyintézéssel kapcsolatos változásokról beszél. Utal arra is, hogy a jelenlegi 

szabályzat szerint sok mozgássérült nem tudja igazolni a kérelmének jogosultságát, a 

megfelelő orvosi igazolás hiánya miatt ezért sokan nem vehetik igénybe a támogatást. 

 

 

A megváltozott munkaképességű emberek nagyon, nagy részét érinti a változás, hiszen az 

eddig alkalmazott 7 pontos orvos szakértői szakvéleménnyel foglalkoztathatóak voltak ezek 

az emberek, és bértámogatottak voltak. A jelenlegi szabályzat értelmében ezeket az embereket 

nem tudják foglalkoztatni sok munkahelyen, hiszen nincs BNO kód szerint a sérült állapot %-

os aránya megadva, illetve a mozgásszervi sérültség legalább 40%-os legyen. Így sokan a 

munkavállalásra sem lesznek jogosultak. Egyesületünkön belül is néhány embert érint az új 

törvénytervezet ezért a Munkaügyi központtal is felvettük a kapcsolatot és folyamatosan 

megosztjuk az információt. Jelenleg csak arról értesültünk, hogy a bértámogatás átkerül más 

kezelésébe, de azt nem tudni, hogy ki fogja kezelni.  

A MEOSZ kérésére a településünkön élő Országgyűlési képviselőket keressük meg és 

tájékoztassuk a jelenlegi helyzetről, a sérült embereket érintő megvonásokról. 

Az a tapasztalat, hogy nem ismerik a helyzetet és ez súlyosan érinti a mozgássérülteket. 

Az egyesület elnöke minden csoportvezetőt arra kér, hogy a valós helyzetről tájékoztassa a 

tagságot. Illetve az elnökség feladata az legyen, hogy személyesen keresse fel az 

Országgyűlési képviselőt, és tájékoztassa a kialakult helyzetről. 

A MEOSZ állásfoglalása az, hogy ha szükség lesz, rá akkor ki kell menni az Országház elé 

demonstrálni, ugyan is a foglalkoztatás és a nyugellátás az, ami veszélyeztetve van a 

mozgássérültek esetében. 

 



Ezt követően Szakály József elmondta a MEOSZ állásfoglalását és azt a tervezetet, hogy 

hogyan kívánják a mozgássérültek érdeket képviselni, illetve mit tettek már eddig a sorstársak 

érdekében. Sajnálattal közölte velünk, hogy nincs konzultáció a kormányzattal, személyesen 

Orbán Viktornak írtak egy nyílt levelet. A költségvetésben nagyon nagy megvonás volt a 

MEOSZ átdolgozta és csökkentette a költségvetését, de még így sem felelt meg. Sajnos az 

Állami támogatást még mindig nem kapta meg az országos egyesület csak a felét utalták át 

augusztus közepén. 

A kormányzat az egész gazdasági helyzet kialakulásáért a rokkantakat tették felelőssé, 

bűnözőkké. 

A MEOSZ el fog menni Strasburgig „AZ Emberiségi jogi tanács”- hoz, ha rokkant nyugdíjat 

megvonják.  

A kormányülés megkezdődik szeptember 05-el ezért a „Társadalmi párbeszéd” kérdőívet 

minél nagyobb körben próbáljuk a környezetünkkel megismertetni és kitöltetni. A MEOSZ 

munkatársai feldolgozzák és az eredményekre hivatkozva kérheti a kormány képviselőit, hogy 

gondolják át a rokkantakat érintő törvénytervezetet. 

 

 

Nagyon fontos lenne azt elérni, hogy azok a rokkant nyugdíjasok, akik elérték az öregségi 

nyugdíj korhatárt azokat vegyék ki rokkant nyugellátásból. Ezzel valóság hűbb adatokat 

kapna a kormány is mer eddig hétszázezer emberről beszélnek, hol ott a tényleges rokkant 

nyugdíjas létszáma nem haladja meg a háromszázharmincezer embert ez valamivel kevesebb 

mint ami a köztudatban forgó hétszázezernek a fele. 

 

 

Szakály József arra kér minden jelenlévőt, hogy az érdekeink érvényesítése érdekében, ha 

szükséges lesz, akkor vonuljunk ki az utcára kerekesszékkel és akár több napon keresztül is 

vonjuk blokád alá az Országházat, hogy legyen rendes ellátása a rokkantaknak.  

 

 

Bukta László megköszöni a MEOSZ vezetésének azt, amit eddig tettek a sérült emberek 

érdekében. Arra kér mindenkit, hogy mindenki vigyen kérdőívet, hogy minél több ember 

tudjon róla. Említést tesz arról is, hogy a gépkocsi szerzési támogatásban is jelentős változás 

történt. Az érdeklődőknek szívesen válaszol a kérdéseikre. 

 

 

Kása Lajos azt kifogásolja, hogy a MEOSZ nem vagy csak nagyon ritkán jelenik meg a 

médiába. Fontos lenne ismertetni a különböző adatokat, így nem lehetne lejáratni a 

mozgássérülteket. 

 

 

Szakály József a válaszában elmondja, hogy nem tudnak mit tenni, mert vágják a műsort és 

nem azt adják le amit a riportban megbeszéltek. Régen több TV volt jelen egy-egy forgatásnál 

ma már csak egy stáb megy ki és azt adnak le amit akarnak. 

 

 

Bukta László a lakás átalakítási támogatással kapcsolatban elmondja, hogy májustól a 

szövetségnek csak véleményezési joga van, minden mást a pénzintézetek végzik. Sajnálattal 

beszél arról is, hogy az eddigi orvosi szakvélemény sem felel meg, ezzel már nem igényelhető 

a támogatás. 

 



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

Kézben”Támogató Szolgálat szakmai beszámolóját ismertette majd a 2012-2014. évi 

pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást. 

A beszámoló mellékelve. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke a beszámoló után elismerően szólt a szolgálat vezetőjéhez, 

ugyan is az eddigi ellenőrzések, melyek az idén történtek a Szolgálatnál rendben, naprakészek 

voltak. A pontos munkájukért dicséret nekik. 

 

 

A negyedik napirendi pontban a pályázatok helyzetéről és a jövőbeni feladatokkal 

kapcsolatban hangzott el. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy egyre nehezebb a kiírás szerint a 

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

elszámolásokra adva. Az eddigi értesüléseink szerint az NCA pályázaton kb. 940 ezer forintot 

kap az egyesületünk. 

A támogató szolgálat nem kapott annyi feladat egységet, mint amit vártunk, így az Opel 

gépkocsit a terveink szerint nem tudjuk lecserélni a jövő évben. 

Új pályázati kiírás megjelent a 2012-es évre a támogató szolgálatok részére, erre kell 

odafigyelni, és pontosan elkészíteni a pályázatot. 

Az egyesület elnöke elmondja, hogy megérkeztek a támogatások a MEOSZ –tól, az adó 1%-

ról is megkaptuk az értesítést, a Támogató szolgálatnál folyamatos a kifizetés, az 

Önkormányzattól még nem érkezett meg a támogatás összege. 

 

 

Az ötödik napirendi pontban az elnök felkérte az egyesület reuma klub vezetőjét, hogy 

tájékoztassa az elnökséget az első félév munkájáról majd ezt követően számoljon be arról is, 

hogy a második félévben mit tervez a klub vezetése. A klubvezető elmondja, hogy a nyári 

szünet után szeptemberben újra indulnak a klubnapok és programok. Az első alkalommal egy 

egész napos kirándulást szervez a vezetőség a tagok részére. Az egyesület elnöke jónak ítéli 

meg a klub munkáját és az eddigi tevékenységükkel is nagyon elégedett. Külön ki emelte a 

klubtagok tréningeken és rendezvényeken való aktív részvételét. Továbbá nagyon jó 

kezdeményezésnek tartja, hogy havi szinten egészség napot is tart a klub. Az elnök további jó 

egészséget kíván a klubot irányító vezetők munkájához.  

 

 

Az utolsó napirendi pontban az indítványok, javaslatok hangzottak el. Az egyesület elnöke 

elmondja, hogy évek óta a tagsági díj hatszáz forint és még is az a tapasztalat, hogy sok tag 

nem fizeti be a tagdíjat arra hivatkozva, hogy mit adunk ezért cserébe. Tudatosítani kell a 

tagokban, hogy az egyesületnek van lehetősége pl. a gépkocsi szerzési támogatás esetében a 

javaslat tételre, ezzel is ösztönözhetjük a befizetési morált. 

 

 

Szakály József elmondja, hogy ilyen alacsony tagdíj sehol nincs az országban, mint a miénk. 

Azt javasolja az elnökségnek, hogy gondoljuk át az ezer forintra történő emelést és egyúttal 

rendeljük meg a Humanitás újságot a tagok részére, ezzel a tag is kap rendszeresen havonta 

információt és a tagdíj is be lesz fizetve. 

 

 

 



Az egyesület elnöke elmondja, hogy a jelenlegi információink szerint 2012 januárjától nem 

lesz jó a hétpontos orvos szakértői szakvélemény a foglalkoztatáshoz. Sajnos ez az egyesület 

dolgozói közül néhány főt érint. A Munkaügyi központ ügyintézőjével folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot, de ők sem tudnak számunkra konkrét segítséget adni. Annyit biztosan tudunk, 

hogy: BNO kóddal kell rendelkeznie a foglalkoztatottnak, de azt nem tudja senki, hogy ki lesz 

az illetékes, aki ezt megadja, és hol. Nagyon sok rehabilitált és akkreditált munkakörben 

dolgozó ember kerül létbizonytalanságba. 

 

Szakály József arra kéri a jelenlévőket, hogy a „Társadalmi Párbeszéd” kérdőíveket egészen 

addig töltessük a környezetünkben élőkkel, amíg nem szólnak a MEOSZ - tól. 

 

Bukta László elnök az elhangzottak összesítése után megköszöni mindenkinek az aktív 

részvételét és nagyon jó egészséget kíván, a jelen lévőknek ezzel bezárja az elnökségi ülést. 

 

 

 

 

 

  

 Mezőkövesd 2011. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


