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Jegyzőkönyv 

 

 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. december 21. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 

  

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről. megváltozott munkaképességű  

      ellátásokra vonatkozó törvény helyzete, az  egyesület ezzel kapcsolatos tevékenységről  

      szóló tájékoztatás, az egyesület 2011. évi költségvetési támogatásának jelenlegi helyzete. 

      Előadó: Bukta László elnök  

  

  

2./  Az egyesület 2011. évi sorstársi Tanácsadó szolgálat működéséről. 

      Előadó: Gáspár László sorstársi tanácsadó 

 

 

3./  A járműszerzési támogatással kapcsolatos gondok és lehetséges intézkedési javaslatok 

     Előadó: Balogi Sándorné elnökségi tag 

 

 

4./  Tájékoztató a „Kéz a Kézben” támogató szolgálat elektronikus rendszer lehetséges  

       Átalakításáról. 

      Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

 

5./  A 2012. évi munkatervi kompenzáció, kiemelt feladatok meghatározása 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

 

6./ Tájékoztató az egyesület Reuma klub „Szeretet ünnepe” 

      Előadó: Laki Zsuzsanna klubvezető 
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7./ 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 beszámolt arról az egyesület elnöke, hogy az előző elnökségi ülés óta milyen 

változások történtek és milyen feladatokat kellett megoldani. 

 

A következő napirendi pontban Gáspár László tájékoztatást adott az elnökségi tagok részére 

az egész évben végzett sorstársi tanácsadással járó feladatok ellátásáról, a felmerülő 

problémákról, lehetőségekről. Valamint a 2012 évvel kapcsolatos tervekről beszélt. Elmondta 

azt is, hogy a Reuma Rehabilitációs Korházban rendszeresen tart sorstársi tanácsadást, heti 

egy alkalommal, amit úgy ítél meg, hogy nagyban hozzá járul a betegek gyógyulásához.  

 

Ezt követően az egyesület elnökségi tagja Balogi Sándorné a gépkocsi szerzési támogatással 

kapcsolatos új jogszabályokról beszélt, hogy, kik azok a személyek akik igénybe vehetik ezt a 

támogatási lehetőséget. Az egyesület részére ki küldött szabályzatban nagymértékben 

korlátozva vannak a rászorult személyek a vásárlást illetően is. Mivel csak négy évnél idősebb 

gépjárművet nem vásárolhatnak, illetve az új gépkocsi vásárlása esetén csak a Suzuki-val 

kötött szerződés alapján a megadott márkára vehetik igénybe a támogatást. Illetve ez 

megadott banktól lehet a hitelt is igényelni. Azok a személyek, akik készpénzért szeretnék 

megvásárolni a gépjárművet azoknak, nincs rá lehetőségük, ugyan is csak lízingelt autókat 

azok, amelyek az utalvány szerint felhasználható.  

 

A harmadik napirendi pontban a „Kéz a Kézben” támogató szolgálat rendszeréről és annak 

elektronikus rendszerré történő lehetőségéről, illetve annak előnyéről tartott tájékoztatatást a 

szolgálat vezetője Korenné Orosz Edit. 

 

Majd ezt követően Bukta László elmondta, hogy mik azok a feladatok, és mik határozzák meg 

a 2012 évi munkaterv kompenzációjának lehetőségét. 

 

Majd az egyesület Reuma klub vezetője tartott egy összefoglalót a klub egész éves 

munkájáról és a legutolsó klubnap eseményéről számolt be amely a „Szeretet ünnepe” a 

karácsonyi előkészületek és az ünnep várásának eseményeivel telt el. 

 

Az indítványok, javaslatokban elhangzott, hogy a MEOSZ felé el kell készítenünk egy 

jelentést a 2011. évben végzett Társadalmi párbeszédről, hogy kik voltak azok a személyek 

akiknek tanácsot adtunk, hol és hogyan történtek ezek a beszélgetések, valamint mennyi időt 

fordítottunk erre a feladatra. 

 

Az egyesület elnöke elmondta azt is, hogy az épületben 2012. január 01-től tilos a dohányzás 

az új törvény szerint. A jogszabály szerint van türelmi idő, amit 2012. március 31-ig 



határoztak meg, de aki ezt a szabályzatot nem tartja be és ellenőrzés során a tilalom 

megsértéséért komoly büntetést szabnak ki mind a rajta kapott személyre, mid a munkahelyi 

vezetőre, illetve az üzemeltetőre. Ezért minden dohányzó tagot, dolgozót fel kér arra, hogy a 

jogszabályban leírtak szerint az épület bejáratától számított öt méterre szívhatja el. 

 

Az egyesületünk meghívást kapott a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület előadására melynek 

címe „BUBUS” ez egy három felvonásos zenés vígjáték, amellyel zárni kívánják az évadot. 

Egyesületünk vezetőségi tagjai közül, aki szeretne, ezen a rendezvényen részt venni az időben 

jelezze a színészeti egyesület vezetője felé. 

 

A Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete december 16-án tartja 

az évzáró ünnepi nagy gyűlését melyre egyesületünket is szeretettel meg hívtak. Erre a 

rendezvényre a vezetőség legalább két tagja menjen el, és ezt előzetesen egyeztesse a Hevesi 

egyesülettel.  

 

Az elhangzottakat Bukta László elnök összesítése, majd ez után megköszönte mindenkinek az 

aktív részvételét és nagyon jó egészséget, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánt, a 

résztvevőknek, ezzel bezárja az elnökségi ülést. 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. december 21. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


