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A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Helye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám az egyesület székháza. 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2014. december 03-én szerda 8 óra 30 perc 

 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni, ha helyette külön 

jelenléti ívet csatol!) 
 

 

 

 

 

 

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két 

jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilár Attila 

 

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

5. Napirend 

Napirendi pontok: 

 
1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.        

     Ea: Bukta László elnök 
2. Az egyesület 2014. évi munkájáról szóló előzetes értékelés, a Megváltozott Munkaképességű 

Foglalkoztatás 2015. évi feladatok     
Ea: Bukta László elnöke 

3. "Kéz a Kézben" Támogató szolgálat 2014. év munkájáról, 2015. évi feladataink, működési 
támogatás értékelése    Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 
 

4. A 2014-2015 évi pályázatok helyzete, elszámolásokkal kapcsolatos további feladatok 
Ea: Panyi Tünde pályázati referens 

5. Indítványok javaslatok. 
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A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

 

6.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi pontok 

ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014. (III.15.) számú  

határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás 

eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a 

határozat pontos szövege] 

 

 

Jelen vannak: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              5 fő meghívott 

Bukta László elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy a vezetőségi ülés határozatképes  

                      11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. 

 

A határozatképességhez szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 64%-a 

részt vesz az ülésen. 

 
Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte megjelent elnökségi tagokat és megállapíttatta, hogy 

határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárd, a hitelesítőknek Balogi Sándorné és Gáspár 

Lászlót egyhangú szavazattal választották meg. 

I./1. Bukta László elnök: Idősgondozó mobiltelefonnal biztonságban tudhatjuk idős szeretteinket. Egyedül 
élő, időskorú szeretteinket a nap 24 órájában szeretnénk biztonságban és jó kezekben tudni, hiszen csak 
akkor lehetünk igazán nyugodtak, ha tudjuk, hogy van, aki azonnal segít nekik, ha baj történne. Mivel 
azonban nem lehetünk velük mindig, a Young B.T.S. Kft. által forgalmazott idősgondozó mobiltelefon és a 
hozzá tartozó SOS karperec jelenthet megoldást, mely egyetlen gomb lenyomásával azonnali segítséget hív. 
 
A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet (FKI) munkatársai egész évben azért dolgoznak, hogy segítséget 
nyújtsanak a fogyatékos és idős emberek audiovizuális kommunikációjának fejlesztésében. Teszik ezt 
elsősorban szaktanácsadással, valamint életviteli és gyógyászati segédeszközök értékesítésével – így vált a 
Maxcom idősgondozó mobiltelefon is a vállalkozás webáruházának egyik népszerű termékévé az elmúlt évbe. 
Az idősgondozó mobiltelefon és a hozzá tartozó SOS karperec biztonságérzetet nyújt egyedül, távol élő 
szeretteink számára, amellett, hogy a család megnyugtatását is szolgálja. A Maxcom MM715 telefonról 
részletesen ezen a linken tájékozódhat: www.idosmobil.hu 
Az idősgondozó mobiltelefon és a hozzá tartozó SOS karperec biztonságérzetet nyújt egyedül, távol élő 
szeretteink számára, amellett, hogy a család megnyugtatását is szolgálja. A Maxcom MM715 telefonról 
részletesen ezen a linken tájékozódhat: www.idosmobil.hu 
 
I./2.  Balogi Sándorné elnökségi tag: Esélyegyenlőségi nap Szentesen. Szentesen, a Kiss Bálint Református 
Általános Iskolában november 14-én Esélyegyenlőségi Napot rendeztek. Az oktatási intézményt 
meglátogatták a Mozgáskorlátozottak Egyesülete szegedi és szentesi csoportjának tagjai, beszélgettek, 
játszottak a tanulókkal. Az alsó tagozatos osztályoknál csak az első tanítási órát tartották meg, majd több 
csoportban kipróbálhatták a kerekes-szék használatát, ismerkedtek a süket-néma jelbeszéddel, valamint a 

http://www.idosmobil.hu/
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nem látó emberek utcai segítésével, a vakvezető kutyákkal való foglalkozás részleteibe pillanthattak be.  A 
felső tagozatosok a fogyatékkal élők mindennapi gondjairól szóló filmet néztek meg, és beszélgettek 
mozgássérült fiatalokkal. A pedagógusok egybehangzóan kijelentették, hogy hasznos volt a program, a diákok 
szeretettel, megértéssel, és empátiával fogadták vendégeiket, illetve az ő általuk elmondottakat. 
 

I./3. Bukta László elnök: Kisokos a rehabilitációs és a rokkantsági ellátásról: A nyugdíjszerű ellátások körében 
bemutatott rehabilitációs ellátás és rokkantsági ellátás, mint a megváltozott munkaképességű személyek 
részére nyújtott pénzbeli ellátás valójában táppénzszerű ellátásnak minősül. 
 
A nyugdíjszerű ellátások között egyrészt úgy szerepelhet, hogy az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
folyósítja, mint folyósítási feladatkörébe tartozó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást, másrészt az ellátás a 
korábbi rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak helyébe lépett, így nem idegen a 
nyugellátástól. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jétől lépett hatályba. 
 
A törvény értelmében 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs 
járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem 
állapítható meg. Az új szabályozás a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető 
képességeire épülő foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi re integrációjának, 
foglalkoztatásának elősegítésére, továbbá a kieső jövedelem miatti keresetpótlás érdekében született. 
 
Jogosultsági feltételek 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az jogosult, akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: 
megváltozott munkaképességű személy). További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű 
személy 
 
 a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül legalább 

2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, 
 keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez, 
 rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 
Kedvezmények a jogosultsági feltételek körében Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása annak, 
 aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem 

benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy 
 aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs 

járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. 
 

A megváltozott munkaképességű személyek részére megállapítható ellátások A megváltozott 
munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra szerezhet jogosultságot. 

 
Rehabilitációs ellátás A megváltozott munkaképességű személy 
 rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, 
 rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a kérelem 

benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet 
nem haladja meg. 

 A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex minősítésben 
nyilatkozik a következők szerint: 

 rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során 
 foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy 



4 

 tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy 
 rehabilitációja nem javasolt, ezen belül 
 egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 
 egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei 

miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 
 kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy 
 egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. 

 
Rehabilitációs ellátásként a megváltozott munkaképességű személy 
 a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra, valamint 
 pénzbeli ellátásra jogosult. 

 
A jogosultság időtartama A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de 
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, 
legfeljebb azonban 3 évre. Az ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első 
napjával megszűnik. 

 
Szüneteltetés A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha az ellátott 
keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, és heti munkaideje a húsz órát meghaladja, 
vagy keresőképtelen. 
 

Megszüntetés A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő 
 kérte, 
 ellátásának időtartama eltelt, 
 más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított 

táppénzt, baleseti táppénzt, 
 egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné 

teszi, 
 egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül 

megváltozott munkaképességű személynek, 
 az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható 

okból nem teljesíti, 
 a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működött együtt, vagy 
 foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

hiányában került sor. 
 

Rokkantsági ellátás A rokkantsági ellátásra jogosult személy, azaz akinek rehabilitációja nem javasolt, vagy 
rehabilitálható, de életkora miatt rokkantsági ellátásra jogosult, rokkantsági ellátásra a jogosultsági feltételek 
bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első 
napjától állapítható meg. 

 
Megszüntetés A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő 
 kérte, 
 más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel 

folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, 
 egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek 

már nem állnak fenn, 
 keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát, 
 foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

hiányában került sor, 
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 az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy 
 a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt. 

 
Bejelentési kötelezettség A bejelentés most is az ellátásban részesülők feladata. Mind a rehabilitációs 
ellátásban, mind a rokkantsági ellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni, ha 
személyével kapcsolatban az ellátást érintő változás következett be. Azaz, ha a rehabilitációs ellátásban 
részesülő 
 egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, 
 keresőtevékenységet folytat, vagy 
 keresőtevékenysége megszűnt, 
 illetve a rokkantsági ellátásban részesülő 
 keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát. (A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul igazolnia kell jövedelmének, 
keresetének összegét.) 
 
Igénybejelentés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a lakó- vagy tartózkodási hely 
szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerveinél az erre 
rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni. Az eljárás költség- és 
illetékmentes. 

 

II./1. Ducsai Judit mentor/tanácsadó: Akadálymentesítés munkáltatói támogatása: a fogyatékosoknak 
adható adómentes akadálymentesítési munkáltatói támogatásról és kedvezményes kölcsönről lesz szó. 
 
A T/1705. számú törvényjavaslat-saláta savanyú íz világát édesítő adalék az a fogyatékossággal élőknek szánt 
indítvány, amely a munkáltató által adómentesen adható lakáscélú támogatást és kamatkedvezménnyel 
adómentesen nyújtható kölcsönt kiterjeszti a mozgáskorlátozott személyek életviteli nehézségeit csökkentő 
akadálymentesítésre is. 
 
A módosítás értelmében a Szja törvény 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3.1 alpontjában, valamint a 72. § (4) 
bekezdés f) pontjában a lakáscélú felhasználás fogalma kiegészül a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.) kormányrendelet (R.) szerinti akadálymentesítéssel. 
 
Ha elfogadják, ez azt jelenti, hogy jövőre a lakásvásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés mellett az 
akadálymentesítés költségeire, illetve az említett célokra nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésére, felvett 
hitel törlesztésére is adhat majd a munkáltató köztehermentesen vissza nem térítendő támogatást, vagy 
kedvezményes kamatozású (akár kamatmentes) kölcsönt. 
 
Ki tekinthető mozgáskorlátozottnak? 
 
A Rendelet szerint mozgáskorlátozott személynek minősül a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott 
mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontjában 
meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek minősülő személy. 
 
Mi számít akadálymentesítésnek? 
 
Ezt is a Rendelet határozza meg, miszerint ide tartozik az új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő 
lakóépületen, vagy használt lakáson a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a 
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lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító 
műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése. 
 
A rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák fajtáit a R. 9. § (10) bekezdése 
sorolja fel. Ezek a következők: 
 
lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 
elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése, 
kaputelefon beszerelése, 
korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 
ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása, 
beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 
különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, 
csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és 
mértékben, 
higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő 
berendezésekkel történő kiváltása, 
felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, 
elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése, 
lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő 
közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, 
beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is. 
Az akadálymentesítési munka része a felsorolt munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is, az 
akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40 százalékáig. 
Egyéb feltételek 
 
A törvényjavaslat a lakáscélú felhasználás akadálymentesítéssel történő kiegészítésén túlmenően nem érinti 
a munkáltatói támogatás, illetve kedvezményes kölcsön nyújtásának hatályos feltételeit, ezért azokat az 
akadálymentesítés esetében is be kell tartani. Ugyanakkor az még bizonyosan várható, hogy az új elemmel 
összefüggő eljárási kérdések rendezése érdekében az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 
folyósításának szabályairól szóló15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet is módosul majd. 
 

III./1. Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Az útdíj tovább nehezíti a súlyosan mozgássérült emberek 

közlekedését A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége arra kéri Orbán Viktor 

miniszterelnököt, hogy az útdíjjal ne lehetetlenítse el végképp a súlyosan morgáskorlátozott emberek 

közlekedését. Hegedüs Lajos, a MEOSZ elnöke az ügyben levelet is írt a miniszterelnöknek és az illetékes 

minisztereknek. A kormány több intézkedésével eddig is nehezítette a kerekesszékes, mozgássérült emberek 

közlekedését, a most bevezetett útdíj miatt azonban sokan közülük már a munkahelyükre vagy bevásárolni 

sem fognak tudni eljutni, mert rendkívül alacsony jövedelmükből nem tudják megfizetni az új adót.  

 
A kormány korábban megszüntette a súlyos mozgássérülteknek járó közlekedési támogatást, majd úgy 
alakította át az őket érintő gépjárműszerzési támogatási rendszert, hogy a választható gépkocsi típusok 
egyike sem felel meg a kerekesszékesek jelentős részének. Az orvosszakértői minősítési rendszert pedig úgy 
módosította, hogy a mozgássérültek 60 százaléka nem megy át a vizsgálaton, emiatt súlyos mozgási 
nehézségekkel küzdő emberek maradnak parkolási kártya, gépjárműadó-kedvezmény vagy gépjárműszerzési 
támogatás nélkül.  
 
A közösségi közlekedés nem akadálymentes, így a súlyosan mozgáskorlátozott emberek csak személyautóval 
tudnak közlekedni, más választásuk nincsen. A bevásárlást többségük csak a városok peremére települt, 
sokfajta fogyasztási cikket forgalmazó nagyáruházakban tudja elintézni, mert azok – más kereskedelmi 
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egységekkel szemben – akadálymentesek, tágasak, kerekesszékkel jól bejárhatók és megfelelő mosdókkal, 
parkolóhelyekkel vannak ellátva. Ezeket az üzleteket az esetek jelentős részében januártól már csak fizetősen 
lehet megközelíteni. A mozgássérült embereket iskolába, munkába, orvoshoz szállító támogató szolgálatok 
mikrobuszai után pedig dupla összegű útdíjat kell fizetni, ami újabb csapás a támogató szolgálati rendszerre, 
amely amúgy is az összeomlás szélén áll az elmúlt évek egyre csökkenő állami támogatása miatt.  
 
A mozgássérült embereket számtalan hátrány éri, havi jövedelmük átlagosan mintegy egyharmada a magyar 
átlagjövedelemnek, ebből már nem tudnak újabb és újabb adókat fizetni, az amúgy is nehezített 
közlekedésüket pedig nem ellehetetleníti kéne, hanem minden lehetséges eszközzel támogatni.  A MEOSZ 
igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartja az újonnan bevezetett útdíjat, ezért arra kéri a kormányt, hogy 
legalább a városi utakat tehermentesítő gyorsforgalmi utakon és a nagyáruházak elérését biztosító 
autópálya-szakaszokon szüntesse meg a díjfizetési kötelezettséget, valamint mentesítse az útdíj alól a 
támogató szolgálatok gépjárműit. Mindenki érdeke, hogy a mozgássérült emberek aktív életet élhessenek, 
tudjanak munkába, iskolába, fejlesztésre járni, a MEOSZ ezért azt is kéri a kormánytól, hogy tekintse át a 
mozgássérült emberek közlekedési kedvezményeinek és szakorvosi vizsgálatának rendszerét és korrigálja a 
hibákat. Ehhez a Szövetség ezúton is partnerséget ajánl, ahogy tette mindig is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

II./2. Az elmúl évvel az egyik legjobb gazdasági évet zárta egyesületünk köszönet érte minden 

dolgozónak mondta Bukta László elnök. Az idei évet hasonló hatékonysággal kell végigdolgoznunk. 

Idén a gyermeknapot Mezőcsát telephelyünk udvarára kellene szervezni. A Szihalmi egyesülettől 

tudunk sátrat kérni rossz idő esetére.  

 

III./1. Szociális szolgáltatóként a „Kéz a Kézben” Támogató szolgálatunk 9,3 millió támogatást kap, az 

itt dolgozók munkahelyi óraszáma nem lett módosítva, viszont a minimum, minimálbér valamennyi 

alkalmazottnak biztosítva van.  

 

 III./2. Matricák kellenek a két szolgálati autónkra. A sofőrök feladata lesz azok beszerzése. 10 napos 

matricákat kel beszerezni amennyiben a négy megyén kívüli autópálya használata szükséges. a szgk. 

kötelező biztosításunkat időben szükséges rendezni. Munkaruhát be kell szerezni, javasoljuk olyat, 

amiből kitűnik betegszállításról van szó. 

 

lll./3. Csoportépítő tréninget idén is be kell iktatni, hagyománnyá kel tenni a közelebb kerülés és az 

egységes csapat kialakítása miatt is. A pénteki napokon, amikor minden egyesületi dolgozó az 

egyesületben van, esetleg kirándulást is lehet szervezni, önköltséges alapon. 

 

 III./4. Események rendezvények linket honlapunkon létre kell hozni, mivel elég sokan igényelték. 

Pontos időpont és helyszín illetve időtartam feltüntetésével egyfajta tájékozhatás jelleggel közölni kel 

az érdeklődőkkel.  
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lV./1 NEA 2014. évi szakmai pályázatunk visszaigazolásnál figyelni kell, a fotó illetve videó 

formátumokra. 

V./1. Ducsai Judit rehabilitációs tanácsadó: Elmondja, hogy a fogyatékossági támogatás 

odaítélésének nagyon komoly jogszabályi feltételei vannak. Aki ezeknek nem felel meg, attól elveszik 

a jogosultságot. Ha jogosulatlanul folyósított ellátást állapítanak meg, vissza is követelhetik a jogtalan 

kifizetéseket. 

 

Kelt: Mezőkövesd, 2014. december 04. 

 

 

Aláírások: 

 

 

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

levezető elnök                  

 

 

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

jegyzőkönyvvezető                  

 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 

 

neve: ………………………….…………                neve: ……………………..…………… 

 

lakóhelye: …………………………………..…….  lakóhelye: ……………………………………….. 

 

személyi igazolvány száma: ………………….......  személyi igazolvány száma: …………………….. 

 
 


