
 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. november 28. 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./ Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentességének változása, új szabályozása (pén

     Ea: Bukta László elnök 

3./ Helyzetértékelés a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó foglalkoztathatóságának 

várható jogszabály módosításokkal és a helyzet várható változásaival kapcsolatban.  

Ea: Bukta László elnök 

4./ Tájékoztató az egyesület Ifjúsági csoport tevékenységéről, MIKULÁS napi rendezvény 

előkészületeiről. 

    Ea: Kuruczné Panyi Tünde Ifi vezető 

5./ Jelenlegi aktuális pályázatok alakulása. 

    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: Balogi 

Sándorné 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./ 

 

Bukta László egyesületünk elnöke az elmúlt elnökségi ülés óta eltelt időszakról egy rövid 

értékelő beszámolót tartott. 

Beszélt az egyesületjövő évi elképzeléséről, munkájáról és az egyesület 2013-as év várható 

munkájáról. 



Kiemelten beszélt és bőven tájékoztatatta a jelenlévőket a megjelenő pályázatról és az 

elképzelésekről, hogy hány fővel működik tovább az egyesületünk. 

 

 

2./ 

 

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

Korm. rendelet alapján elmondta egyesületünk elnöke, hogy a hirdetésünkre sokan 

érdeklődtek a gépkocsik súlyadó kedvezményével kapcsolatosan. 

Bővebben kifejtette, hogy minden súlyos mozgáskorlátozott személy az illetékes, helyi 

Okmányirodáját kell felkeresni, ahol az orvosi szakvélemények másolatait kell leadni, melyet 

az NRSZH-hoz továbbít majd maga a hivatal. Az itt megállapított 40 %-ot kell majd elérni a 

mozgáskorlátozottságról, és ezen igazolás alapján kapja majd a gépkocsi súlyadó 

kedvezményt. A továbbiakban pedig erre kapja ki ugyanott az Okmányirodánál a parkolási 

igazolványt a jövőre nézve. 

Ha az ügyfél nem ért egyet a döntéssel, másodfokon eljáró hatóság megkeresésére a 

jogorvoslást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi majd. 

Majd ugyancsak erre az igazolásra igényelheti a gépkocsi szerzésre jogosultsági utalványát. 

 

3./ 

 

Bukta László egyesületünk elnöke beszélt a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó 

foglalkoztatásáról. Várható jogszabályok módosításáról. 

 

Szólt a RECIK által végzett Mezőkövesdi Munkaügyi Központ által delegált munkanélküliek 

kihelyezett szolgáltatásról, mely most november hó végével befejeződik. 

Erről írtunk egy Együttműködési Megállapodást a RECIK-el. A helyiség használati díja 

várhatóan 155 eFt lesz. 

 

4./ 

 

Az egyesületünknél működő Ifjúsági csoport vezetője Kuruczné Panyi Tünde tartotta meg 

rövid beszámolóját. (A beszámoló mellékelve). Egyesületünk az évben pályázaton nyert 

162.300.- Ft-ot a Mikulási ünnepségre a MEOSZ-tól. 

A 2012. november 24-én volt a MIKULÁS ünnepség egyesületünknél. Az ünnepség 9 órától 

délután 14-ig tartott. Gondolataink szerint igen jól sikerült, ahol a gyerekek mézes kalácsot 

sütöttek, díszítettek. 

A súlyosan sérült gyerekekhez akik nem tudtak eljönni, úgymint ez elmúlt évhez hasonlóan a 

Mikulás házhoz ment. 

 

5./ 

 

Viszneki Nóra pályázati referens szólt a jelenlegi pályázatok alakulásáról és helyzetéről. 

 

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

alakulásáról. 

 

 

 

 



 

6./ 

 

„Kéz a Kézben” támogató szolgálat vezetője Korenné Orosz Edit egy rövid értékelő 

beszámolót tartott az a 2012-es évről. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális 

Főosztálya által kiírt feladatmutatók teljesítve lesznek a 2012-es évben. 

 

Egyebek: 

2012. november 10-én Székesfehérváron a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság 

küldöttközgyűlésen volt Gáspár László, egyesületünk SM vezetője. 

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. november 28. 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


