
Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. augusztus 29. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Tájékoztatás az előző elnökségi ülés történtekről, demonstráció, ombudsmani 

beadvány, járműszerzési támogatás módosítása, anyagi, gazdasági helyzet, 

üdültetés, bértámogatás helyzete stb. 

                 Ea: Bukta László elnök 

 

2./ Az egyesület 2012. év II. fél év támogatás igény tervezete beszámoló 

      Ea: Bukta László elnök 

 

3./Sorstársi tanácsadásról aktuális beszámoló. 

Ea: Gáspár László elnökségi tag 

 

4./ Akkreditációs bértámogatás jelenlegi helyzete, pályázatok alakulása. 

      Ea: Bukta László elnök 

 

5./ „Kéz a Kézben” támogató szolgálat III. n.év tervezet, pályázat alakulása. 

      Ea: Korenné Orosz Edit szolg.vezető 

6./ Tájékoztató az egyesület Heine-Medin klub I.félév munkájáró, II. félév   

terveiről. 

      Ea: Balogi Sándorné klubvezető 

7./ Indítványok, javaslatok egyebek. 

   

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

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

hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Nagy Imréné, jegyzőkönyv hitelesítők: Molnár 

Józsefné 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, majd 

ismerteti az első napirendi pontot melyben, beszámol az előző elnökségi ülés óta történt 

eseményekről, feladatokról. Az egyesület elnöke beszámol arról, 2012. július 1-én vasárnap 

egyesületünk csatlakozott a meghirdetett MEOSZ által Budapest, Kossuth térre szervezett 

rendezvényhez, demonstrációhoz. 

 

Az Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman az új rokkantsági ellátórendszer ügyében: 

A MEOSZ az alapvető jogok biztosához fordult még a tavasszal, mert úgy véli, hogy a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény több ponton ellentétes az 



Alaptörvénnyel. Közel negyven személy is megkereste a Biztost, aki áttekintette a 

beadványokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a törvény elfogadásával és egyes 

rendelkezéseivel kapcsolatban alkotmányossági problémák merülnek fel, ezért 

kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a jogszabály utólagos vizsgálatát. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke bővebben szólt a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet módosításáról. 

Közlekedési kedvezményben a jelenleg hatályos szabályok szerint a fogyatékos személyek 

közül kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek. Ugyanakkor a mozgási 

fogyatékosok körén túl az értelmi fogyatékosok, az autisták, a látási fogyatékosok, valamint a 

hallási fogyatékosok esetében is lehetővé teszi az állami támogatással gépjárművet 

vásárolhassanak.  

 

Szólt az egyesület rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatás meghosszabbításáról. 

 

Ezt követően a támogató szolgálat, írásos beszámolója hangzott el. (Beszámoló mellékelve). 

 

Elkészítette egyesületünk a MEOSZ által nyújtott támogatást. A támogatás az 

érdekérvényesítő alaptevékenység, érdekérvényesítő csoporttevékenység és mozgalmi 

továbbképzés támogatásaira adta. A támogatás vissza nem térítendő és az összege: 

1.320.500.-Ft. 

 

Az Augusztus 20-ai Alkotmányunk ünnepén egyesületünk részt vett a civil szervezettel együtt 

a koszorúzáson és az azt követő városi ünnepségen. 

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásba vételének új követelményeiről, különös tekintettel 

az OBH informatikai rendszerének beindulásáról és annak halasztásáról, és a közhasznúság 

megjelenítő okiratokról szólt. 

 

Bukta László elnök röviden ismertette az egyesület Sorstársi tanácsadó beszámolóját a 2011 

és a 2012 első félév szolgáltatásairól, melyet Gáspár László sorstársi tanácsadónk végzi. 

(Beszámoló mellékelve). 

 

Az elhangzott beszámoló és hozzászólások után Bukta László elnök megköszönte a jelenlévő 

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. augusztus 29. 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesít 


