
 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. október 31. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 

1./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.                

     Ea: Bukta László elnök 

2./ Tájékoztató a MEOSZ kihelyezett üléséről, valamint a MEOSZ területi aktivista tanácsról   

(TAT) 2012. október 26-án és 27-én (pénteken, szombaton) Egerben tartott üléséről. 

     Ea: Bukta László elnök 

3./ Hogyan tovább egyesületünk? Múltunk, jelenünk és jövőnk kérdései. Mi vagyunk, Mik 

akarunk lenni? – Kemény érdekérvényesítő szervezet - közösségteremtő, közösségi életet 

szervező szövetség? Kikre, miben mire, hogyan számíthatunk? 

Ea: Bukta László elnök 

4./ Helyzetértékelés a fogyatékossággal élő emberekkel foglalkoztathatóságának várható 

jogszabály módosításokkal és a helyzet várható változásaival kapcsolatban. 

    Ea: Bukta László elnök 

5./ Jelenlegi aktuális pályázatok alakulása (MEOSZ,NEA, önkormányzat). 

    Ea: Viszneki Nóra pályázati referens 

6./ „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat időarányos beszámolója. 

    Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

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: Gáspár 

László és Molnár Józsefné. 

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. Egyesület elnöke megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes.  

 

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.  

 

1./ 

 

Egyesületünk a Hoórvölgye Horgász Egyesület 3400 Mezőkövesd Szent László tér 24 szám 

által adott ÉVES TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY egyesületi tagok számára a 0191-es és 



0192-as számú engedély felhasználására adott ki egy nyilatkozatot, hogy kik vehetik igénybe 

ebben az évben még az engedélyt.  

 

Egyesületünk elnökségi tagjai hozzájárultak, hogy a „JÖVŐKÉRT” Mozgáskorlátozottak 

Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete Tállya részére egy kölcsönszerződéssel átutaljon 300 

eFt-ot 2012. november 15-ei határidő visszafizetéssel. (szerződés mellékelve) 

 

2./ 

Bukta László egyesületünk elnöke rövid beszámolót tartott a 2012. október 26-án a MEOSZ 

Elnökség kihelyezett üléséről. dr.Hegedűs Lajos MEOSZ elnöke a megváltozott 

munkaképességűek a jövőbeni foglalkoztatásáról és elképzelések tervezetéről tájékoztatta az 

ott jelenlévő egyesületi vezetőket. A pályázat várható ideje 2012.november hó. 

BAZ. megyei, Nógrád és Heves megyei tagegyesületek vezetői tartottak beszámolókat. 

Egyesületünkről készült írásos beszámoló mellékelve. 

 

Egyesültünk 1998 óta végzi közhasznú tevékenységét. Tanácsadó szolgáltatás végzünk. 

Erről szóló beszámoló – vezető testületeink működéséről- mellékelve. 

Itt említette szolgáltatásaink közül a „Bokréta Apartmanház” üzemeltetését, a Zsóry üdülő 

területén üzemelő üdülőnket. 

 

Egyesületünk fenntartásában lévő üdülőnk elavult, kényelmet szolgáló bútorainak 

korszerűsítését tervezzük, mellyel hozzájárulnánk a legsúlyosabb mozgásszervi problémákkal 

küzdő sorstársaink kényelmes üdültetéséhez. 

 

Ezt követően a szombati napról tájékoztatott, ahol a Területi Aktivisták Tanácskozása (TAT) 

volt a napirendi pont. Szóvolt a fogyatékos emberek nemzetközi mozgalmainak 

tevékenységeiről. 

A mozgássérült embereket érintő jogszabályok változásairól. 

Az egységes tagnyilvántartó rendszer bevezetéséről. A tapasztalati tanácsadó (TT) képzés 

céljairól, a sorstársi tanácsadó (ST) szolgálat működésének tapasztalatairól. 

 

3./ 

Bukta László egyesületünk elnöke feltette azt a kérdést, hogyan tovább egyesületünk? Kikre, 

miben számíthatunk? Szerinte sok változás lesz a közeljövőben. Több erőt kell megmozgatni 

a háttérben, nem úgy, mint a július 1-i demonstráción. Kell egy olyan képviselő, aki az 

érdekképviselet élére tud állni. 

 

Szervezetünk továbbra is szeretné honorálni a 41 fő területi csoportvezetők munkáját, 

megbízási díj formájában. Ennek forrás előteremtése mai gazdasági viszonyok keretei között 

szinte lehetetlenné válik. 

 

4./ 

Fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó közel múltban megjelent szabályzatokról és 

törvényekről szólt, a megváltozott munkaképességű dolgozókat érintő jogszabályokról. 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) 

Kormányrendeletről beszélt. A gépkocsi súlyadó kedvezményhez mielőbb el kell azoknak 

indítani az okmányirodánál a közlekedésképtelenség minősítését. Ugyan erre a 

szakvéleményre kérheti majd a parkolási és személygépkocsi igénylést is. 

 

 



5./ 

Bukta László egyesületünk elnöke szólt a MOSZ.  NEA , és az Önkormányzat pályázatok 

alakulásáról. 

Az önkormányzattól kaptunk 2012.10.15-én 105.000.- Ft-ot működési célirányú támogatásra. 

 

A NEA kiírt pályázat határideje: 2012. december 7-e. A pályázatot Viszneki Nóra pályázat 

írónk készíti. 

 

A MEOSZ-tól eddig kaptunk 1.320.500.-Ft támogatási összeget. Még ebben az évben kapunk 

sorstársi, Mikulási ünnepség és működési célirányú támogatást. 

 

6./ 

A Támogató Szolgálatunk vezetője, Korenné Orosz Edit 2012.évre meghatározó 

feladatmutatókat ismertette. A nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális 

Főosztálya által kiírt 2012.évre vállalt feladatmutatók nem változtak. 

Így a szállító szolgálatra vállalt feladatmutató: 2604, 

A személyi segítésre vállalt feladatmutató: 1496 feladatmutató. Ezek ebben az évben 

teljesítve lesznek. 

 

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. szeptember 26. 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


