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Jegyzőkönyv 

 

 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. október 26. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 

  

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről: valamint a Fogyatékkal élő Emberek   

      Szervezetének Tanácsa sajtóközleményről egy beszámoló. 

      Előadó: Bukta László elnök  

  

  

2./  Szakmai beszámoló a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat vizsgálati er4edményéről,  

      tapasztalatairól. 

      Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

 

3./ Az Országgyűlésben elhangzott rokkantnyugdíj kialakulásáról szóló beszámoló. 

     Előadó: Bukta László elnök 

 

 

4./  Konzorciumi együttműködési megállapodás a civil szövetséggel. 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

 

5./ A MEOSZ Elnökségi ülés és annak beszámolójáról tájékoztatatás.  

      Előadó: Bukta László elnök 

 

 

6./ Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

 

 

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. 



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

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

Csaba 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 elmondja azt a sajtótájékoztatón elhangzottakat, amely a MEOSZ részéről Dr. 

Hegedűs Lajos és AOSZ, ÉFOÉSZ, MSMM, MSZSZ, SINOSZ, SVOE, vezetői vettek részt. 

Előzetesen készült egy kérdőív a „Társadalmi párbeszéd” néven, amelyet az ország minden 

pontjára eljutattak, a fogyatékkal élő emberek részére, hogy a kérdőívet töltsék ki. Ezeket a 

MEOSZ elnöksége összesítette és a kormány felé el juttatta, hogy a  ezzel is a fogyatékkal élő 

emberek érdekeit képviselje a kormány rendeletek meghozatala előtt. Mert a jelenlegi állások 

szerint olyan jogszabályokat terveznek az Országgyűlés  elé terjeszteni ami megbontaná az 

egységes társadalmi biztonsági rendszert, akik eddig valamennyire biztonságban voltak, és 

előre gondoskodtak magukról.  

 

Ezt követően a szakmai beszámolót hallgattuk meg a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat 

vezetőjétől. Elmondta, hogy a Módszertani központtól vizsgálták meg a szolgálat eddig 

végzett munkáját. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról, a személyes gondozásról, 

valamint a térítési díjról, illetve a rászorultságról. A szolgálat vezetője elmondja, hogy a 

szabályzat szerint eleget tesz a szakmai rendelet elvárásainak. Arról is beszámol, hogy a 

szolgálatnak önálló házirendje van, amely az ügyfelek részére ki van függesztve az előtérben, 

hogy mindenki számára elérhető legyen. 

 

Majd az országgyűlésben elhangzott rokkantnyugdíjakról szóló interpellációt és az erre adott 

választ mondta el az elnök. Amely Varga László MSZP-s képviselő úr beadványa volt. Erre  

Soltész Miklós államtitkár úr válaszolt. Az anyag mellékelve. 

 

Tájékoztatást adott az elnök, hogy konzorciumi együttműködési megállapodást írt az 

egyesületünk alá a Civil szövetség elnökével. Ebben a konzorciumban az ÉMOP 3.3.1.-11. 

Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívás alapján lett elkészítve . A 

pályázat célja a segítő együttműködés és fejlesztés a civil szövetségben. 

 

Az egyesület elnöke beszámolt arról is, hogy október 7-én a MEOSZ nyílt elnökségi ülést 

tartott amelyre mi is kaptunk meghívást. Beszámolt arról is, hogy tájékoztatást kaptak a 

VOSZOSZ által a NRSZH-ban szervezett szakmai beszámolóról, annak tapasztalatairól. 

Valamint elhangzott az is, hogy milyen a járműszerzési támogatás helyzete. 

 

Majd szó esett a 2012 évi költségvetési terv értelmezése alapján várható helyzettel 

kapcsolatos MEOSZ magatartás és intézkedési lehetőségek, feladatok meghatározásáról. 

Továbbá a MEOSZ szervezi a civil intézmények megkeresését, támogatásainak helyzetéről 

lobby akció. 

 

Továbbá a rokkantsági nyugdíjrendszer várható változásainak hatásai, az ezzel kapcsolatos 

teendőkről szóltak. 

 



Ezt követően a „Társadalmi Párbeszéd kérdőíveinek felhasználására vonatkozó álláspont 

kialakítása, tekintettel a FESZT Elnökség döntésére is. Felvetődött a demonstráció ténye, ha 

igen akkor annak az időpontját, helyszínét, és annak szervezésével kapcsolatos teendők 

megbeszélése. 

 

A MEOSZ 2011. évi költségvetési forrásainak felhasználásáról is szó esett. Valamint az 

egyedi támogatási kérelmekről esett szó. 

 

Az egyesületünk meghívást kapott a Ki játszik ilyet? Játékhagyományok és játékdivat című 

kiállításra. A 100 éve született Lajos Árpád emlékkiállításának megnyitója és helyszíne az 

egri Dobó István Vármúzeum. Az időpont október 26-án du. 15 órakor lesz. A lehetőséghez 

képest aki tud az vegyen részt ezen a megnyitón. 

 

A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthona a 2011/2012-es 

évre „Mozgásjavító” kupa III. versenyét szervezi meg úszás sportágban október 15-én, 

november 12-én 2012. február és áprilisi hónapokban. Azok, akik szeretnének részt venni 

ezen a rendezvényen a nevezéseket október 10-ig adják le a megadott címre. 

 

Ezt követően az egyesület elnöke elmondta, hogy a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 

Mezőkövesd Egri út 2. szám alatti épületének akadálymentesítése az ügyfélforgalom részére 

átalakítás megtörtént és annak ünnepélyes átadása október 27-én 10 órakor lesz melyre az 

egyesületünk elnöke is meghívást kapott. 

 

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. október 26. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


