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Jegyzőkönyv 

 

 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. szeptember 28. napján tartott 

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

 

 

 

 

Napirendi pontok:  

 

  

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről: Az ÉM.i Operatív Program „Civil        

      szervezetek fejlesztése” pályázatról, „Társadalmi párbeszéd kérdőív” helyzetértékelés,  

      rendezvények, értekezletekre való meghívások értékelése. Rehabilitációs foglalkoztatás  

      szabályainak változásai. 

      Előadó: Bukta László elnök  

  

  

2./  Szakmai beszámoló a mezőcsáti iroda működéséről 2010. január 01-től 2011. augusztus  

      31-ig terjedő időszakra. 

     Előadó: Ducsai Judit elnökségi tag 

 

 

3./ A Népszámlálás 2011 évben Civil Partner Program alakulása. 

     Előadó: Bukta László elnök 

 

 

4./  Tájékoztató a „Kéz a kézben” támogató szolgálat 2011évi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 

      Együttműködési megállapodások megkötése más szervezetekkel, szolgáltatókkal 

      Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

 

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

      Előadó: Gáspár László 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: 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.  

 

 

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

Ezt követően ismerteti az első napirendi pontot.  

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

Majd a Támogató szolgálat ellenőrzéséről tartott tájékoztatást, nem találtak kifogásolni való 

dolgot. A szolgálat vezetőjét dicséret illeti meg a munkájáért és jó szervezéséért. A pályázati 

anyag 2012-2014-es évre el lett küldve, nyolcezer feladat egység vállalásával. A pályázathoz 

kapcsolódott a „Krízis” Alapítvány is. 

 

 

Ezt követően 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 írt a MEPOSZ elnöke egy nyílt levelet. A költségvetésben nagyon nagy megvonás 

volt a MEOSZ felé ezért átdolgozták és csökkentették 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, így az egyesületek részére sem tudták a tagarányos 

támogatást időben küldeni. 

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

bűnözőkké. 

A „Társadalmi párbeszéd” kérdőíveket a MEOSZ munkatársai feldolgozták és az 

eredményekre hivatkozva kérték a kormány képviselőit, hogy gondolják át a rokkantakat 

érintő törvénytervezetet. A Megyei Egyesületek szépen küldtek vissza kérdő íveket, de az 

ország többi egyesülete nem nagyon mozdult meg. A mi egyesületünk ezüstérmes lett, a 

második legtöbbet beküldők lettünk. Az elnök megköszöni mindenkinek az aktív hozzá 

állását a feladat sikeres elvégzéséhez. 

A MEOSZ részéről is felvetődött az a kérdés, ha egy demonstrációról lenne szó, akkor is ilyen 

lenne-e az érdeklődés, mert sokkal nagyobb számban gondolták a kérdőívek beérkezését is. 

Úgy látja a felső vezetés, hogy érdektelenség vagy megfélemlítés az oka annak, hogy ilyen 

kevés kérdőív került vissza a MEOSZ-hoz. 

 

 

Kőszegi Judit betegjogi képviselő felajánlotta, hogy az egyesületünkben tart egy előadást 

arról, hogy a betegeknek milyen jogaik vannak. Ezzel is segítve a sérült, emberek érdekeit. 

 



A Mezőcsáti iroda beszámolója elkészült augusztus hónapban, a fél éves értékelésről ezt az 

anyagot a helyi iroda vezetője Ducsai Judit terjesztette az elnökségi tagok elé. Az anyag 

mellékelve. 

 

Az SM klub féléves beszámolóját Gáspát László klubvető tartotta meg és elmondta, hogy, 

mik azok a tervek amelyeket az év második felében terveznek megvalósítani. A beszámoló 

anyag mellékelve. 

 

Majd szó esett a 2011 évben sorra kerülő Népszámlásról. A Civil Partner Program keretén 

belül az egyesületünket meg keresték levélben és kérték az együtt működésünket. A KSH 

adatfelvételét szeretnék, ha pontos lenne, ezért azt kérik, hogy a tagjainkat tájékoztassuk arról, 

hogy a kérdezőbiztosoknak pontos adatokat adjanak meg. Ezzel is segítjük a munkájukat és az 

adatrögzítésnél pontos számadatokat kapnak a fogyatékkal élő emberek számát illetően. A 

kérdőíveket meg lehet válaszolni elektronikus úton is, de erre csak október 15-ig van 

lehetőség. 

 

Egyesületünkhöz több társegyesület és más civil szervezetektől érkezik meghívó különböző 

rendezvényekre, továbbképzésekre. Az elnök arra kéri a vezetőségi tagokat, hogy valaki 

legyen mindig ott ezeken a felkéréseken, hogy az egyesületünk képviselve legyen.  

 

Meghívást kaptunk október 1-re a Kazincbarcikai Esély egyenlőségi napra. Ezen a 

rendezvényen legalább egy gépkocsival vegyen részt az egyesületünk. 

 

Ezt követően a Miskolci Egyetemen október 14-én szervezik meg az „Életen át tanulás” 

címmel történő továbbképzést. 

 

Majd október 15-én a Matyó Nagymamák szervezésében a „Halló még itt vagyok” dalos 

találkozóra kerül sor melyre szintén meghívást kapott az egyesületünk. 

 

Az Öngondolkodás Konferencia október 26-án lesz megtartva Budapesten, 27-én pedig a 

Magyar Államkincstár ad tájékoztatást a szociálisan rászorultak részére, 

Hódmezővásárhelyen.  

 

Szakmai konferencia a Széchenyi terv tájékoztatásáról, a pályázatokról ad felvilágosítást az 

érdeklődök részére november 2-án Egerbe. 

 

A MEOSZ november 12-13-ra segédeszköz bemutatót és konferenciát szervez Budapesten, 

erre a rendezvényre az egyesületünk elnöke úgy gondolja, hogy ki kellene egy buszt bérelni és 

egy kb. negyvenfős csoporttal részt venni. Ehhez előre meg kell beszélni a busz költségeit, 

illetve, hogy erre az időre a Polgármesteri Hivatali busz szabad-e? Ezt követően lehetne 

megszólítani azokat a tagokat, akiknek segédeszközre, van szüksége és, hogy szeretnének-e 

részt venni ezen a rendezvényen. 

 

 

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

elmondja, hogy az üdülőt át kell nézni, hogy mik azok a hiányosságok, amiket pótolni kell. 

Jelenleg az üdülési díj napi 2000Ft és az idegenforgalmi adó, amit az önkormányzat felé kell 

fizetnünk.  

Majd a Civil Szövetség által ki adott kérdőívekről szól, hogy azokat is mi hamarabb készítsük 

el és juttassuk vissza a szövetség részére. 



Az újévre a tagdíj befizetéssel kapcsolatosan is felvetődött az a kérdés, hogy változtasson-e a 

vezetőség a tagdíj árán, vagy maradjon, mert az a tapasztalat a csoportvezetők részéről, hogy 

ez a jelképes összeg is sok családnál gondot okoz, hogy ki fizesse. Nagyon sok tag el van 

maradva több éves tagdíjjal, ezt is gondoljuk át, hogy mit tegyünk ezekkel a tagokkal. 

Küldjünk értesítést az elmaradásról, vagy zárjuk ki a tagok sorából. 

Valamint a tagsági igazolványról is szó esett, hogy változtassunk-e rajta, vagy maradjon, így 

ahogyan van. Volt olyan csoportvezető, aki úgy véli, hogy bélyeget kellene ragasztani a 

tagkönyvbe. A vezetőség nagyobb része úgy látja, hogy ez a megoldás plusz költséget 

jelentene az egyesület számára. 

 

Bukta László elnök az elhangzottak összesítése, majd ez után megköszönte mindenkinek az 

aktív részvételét és nagyon jó egészséget kívánt, a résztvevőknek, ezzel bezárja az elnökségi 

ülést. 

 

 

 

 

 

  

 Mezőkövesd 2011. szeptember 28. 
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…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


