
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Mezőkövesd, Abkarovits jenő Tér 1. szám 
               hivatalos helyiségében 2013. május 29-én. 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. 
 
 
Napireni pontok: 
 

1. Tájékoztatás az előző elnökségi ülés történtekről. 
Ea: Bukta László elnök 
 

2.  2013. 05.24-én megjelent 2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. törvény módosításáról. 

Ea: Bukta László elnök 
 

3. Índítványok, javaslatok, egyebek. 
 
 

Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte megjelent elnőkségi tagokat és 
megállapítotatta, hogy határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Imrénét, a 
hitelesítőknek Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót választották meg. 
 
1./ 
 
Egyesületünket megkereste az „Útirány Egyesület” a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért  
Poroszló foglalkoztatási program keretében Tőkés Edina előadó.  Az egyesületünk 
együttműködési megállapodást  kötött.  Az „Útirány Egyesület” a térségben működő civil 
szervezetekkel kapcsolatban segíti a diplomás pályakezdő fiatalokat. 
 
Egyesületünk elküldte 2013. május 15-én az Országos Bírósági hivatalnak az elnökség által 
elfogadott beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét. 
 
2./  
 
Bukta László egyesületünk elnöke a következőkben a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 2013. évi  LXII. törvény módosításáról szólt. Így 
többek között kik jogosultak a közgyógyellálásra. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult 
személyek részére biztosított hozzájárulás, melyet meghatározott feltételek teljesülése 
esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásai 
érdekében kaphat. 
Hol igényelhetünk közgyógyellátási igazolványt? Mikor jár alanyi jogon a közgyógyellátás? 
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3./ 
 

Egyebek: 
 
Bukta László egyesületünk elnöke a 2013. május 28-án civil kerekasztalon elhangzottakról 
tájékoztatta a jelenlévő elnökségi tagokat: 
 
Egy új civil egyesület alakult a neve: „Hangos Stúdió” néven. 
Az EU-s pályázat, melyet a civil szövetség nyújtott be, sajnos nem nyert. 
A Városnapja 2013. június 22-én lesz. 
A horgászverseny is 2013. június 22-én lesz a mezőkövesdi tónál, ahol a MASZK egyházi 
gyerek zenakar is fellép. 
„Kulturális Fesztivál „ néven lesz városunkban a néptánctalálkozó 2013. augusztus 2-4-ig, 
melyen csak magyar néptác egyesületek vesznek majd részt. 
Civil szervezetek tagjainak továbbképzéséről is szólt, melyet a RECIK által felvett kapcsolat 
formájában oldanák meg. Egyesületünktől 13 fő személy mehetne ebben az évben. A 2013-
as évi rehabilitációs tervben ez is szerepel. 
Nyitott tanulási központ alakult, melynek vezetője Balogh Éva. 
Európai Ifjúsági Hetek. Regionális ifjúsági nap lesz ezen a héten, 24 órás vetélkedő, levezető 
Hajnerné Tóth Ágnes lesz. Fizikális terhelhetőség mértéke és milyen lehetőséget kínál az EU. 
 
Ezek után Gáspár László egyesületünk gondnoka röviden ismertette a Zsóry üdülübe 
jelentkezők eddigi létszámhelyzetét. 
 
Bukta László egyesületünk elnöke említést tett arról, hogy 2013. május 27-én a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. BAZ. Megyei Területi Irodától ellenőrzés történt a Zsóry üdülőben 
lévő „Bokréta” üdülőt. Az 1997.évi CXLII. és az 1999. évi CVII. alapján kötött szerződés és az 
ingyenes tulajdonba adott ingatlant ellenőrizték, mely 2016-ig áll egyesületünk 
gondozásában. 
 
 
 
      k.m.f 
 
 
     ……………………………………………. 
      Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
……………………………………………..                                                   ………………………………………………. 
          Hitelesítő        Hitelesítő                                      
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
        

 
 
 
 


