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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. vezetőség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2016. január 06-án 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. 

 

Az ülést megnyitja Bukta László egyesület elnöke és egyben kéri, az elnökséget tegye 

meg a levezető elnök személyére javaslatát és szavazást kér. 

 

V-1/2016.(I.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 8 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta levezető elnöknek: Bukta Lászlót 

 

5. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a 

megjelentek számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 8  fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              6 fő meghívott 

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 8 fő jelen van. A határozatképességhez 

szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 72%-a részt vesz az ülésen. 

 

megállapítást nyert, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

Bukta László levezetőelnök: Nagy szeretettel köszönti, a vezetőségi ülés valamennyi 

résztvevőjét külön köszönti a felügyelő bizottság megjelent tagjait, az etikai bizottság 

megjelent tagjait. Meghívót kapott egyesületünk akkreditált MMK-s és a támogató 

szolgálat munkatársai (jelenléti ív csatolva).  
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A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

 

Bukta László levezetőelnök: felkérte az vezetőségi ülést, válassza meg a 

jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezetőnek: Lázár 

Szilárdot, hitelesítőknek: Balogi Sándornét és Molnár Józsefnét javasolta 

megválasztani. A megjelentek részéről nem volt más javaslat. 

 

V-2/2016.(I.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 8 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a levezetőelnök által 

javasolt jegyzőkönyvvezetőnek, Lázár Szilárdot és két jegyzőkönyv hitelesítőnek: Balogi 

Sándornét és Molnár Józsefnét 

 

Bukta László levezetőelnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett 

megkapott postán  

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.      

                                     Ea: Bukta László elnök 

2.    Tájékoztató a MEOSZ 2015. decemberi elnökségi üléséről  

                                                                       E.a.: Bukta László elnök 

                   3.  Rehabilitációs foglalkoztatás 2016. évi feladatok, tennivalók  

                                                                       E.a.: Bukta László elnök         

                  4.   „Kéz a kézben „Támogató szolgálat működésével kapcsolatos beszámolók 

megvitatása, elfogadása.     

                                     E.a.: Korenné Orosz Edit Szolgálatvezető                        

5.  Sorstársi tanácsadók beszámolóinak megvitatása, elfogadása 

     E.a.: Balogi Sándorné , Panyi Tünde, Gáspár László  sorstársi tanácsadók  

6    2015. évben lebonyolított esélyórákkal kapcsolatos  jelentés  

                       E.a.: Panyi Tünde, Komjáthy Zsolt óraadó munkatársak  

7.  Pályázatok elszámolása - MEOSZ NEA Önkormányzat - beszámolók 

megvitatása, elfogadása  

                                              E.a.: Bukta László elnök  

8. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

Bukta László levezetőelnök: kéri elnökséget, van-e javaslat más napirendi pont 

felvételére, vagy módosításra? Nem érkezett más javaslat ezért határozathozatalra kérte az 

elnökséget: 

 

V-3/2016.(I.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 8 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az előzetesen megküldözz és 

a levezető elnök által ismertetett napirendi pontokat. Indítvány javaslat más napirendi 

pontra nem érkezett. 
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Bukta László elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Első napirendi pontként, 

az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak értékelése szerepel (2. sz. melléklet). 

  
 I. napirendi pont: Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. Előadó: Bukta 

László egyesületi elnök. A 2015. december hó, utolsó elnökségi ülés óta eltelt időszakot, a 

tavalyi évben végzett csoportok munkáját Bukta László elnök jónak értékelte. 

Megköszönte a dolgozók munkáját a vezetők beszámolóit (Reuma klub ,SM klub , 

szolgálatvezető, ifjúsági klub ). Elmondta még és sajnálatos tényként állapította meg, hogy 

a Nemzeti Üdülési Alap, Egyesületünk Mezőkövesd Zsóry Bokréta úton lévő nyaralóját, 

kizárta a pályázható üdülők sorából, kevés szoba számra hivatkozva. Annak ellenére, hogy 

a tavalyi idényben, minden munkanapján, foglalt volt nyaralónk. Kérte a dolgozókat, egy 

olyan egységes díj kidolgozására, ami továbbra is garantálja a nálunk üdülni vágyóknak 

nyaralónk elérését, használatát az üdülési időszakban. 

  

Kuruczné Panyi Tünde kérdezte: nem volna célszerű a pénzintézettől (OTP) meghívni 

azt az előadót, aki a Lakás Átalakítási Támogatással foglalkozik. Egyesületünk több 

dolgozója is érintett, ebben az ügyben, akikkel személyesen kívánunk átmenni a 

pénzintézet ügyintézőjéhez, hogy a későbbiekben hozzánk fordulókat megfelelően 

tájékoztatni tudjuk az eljárásról. Válaszolt a kérdésre Bukta László elnök. 

2./Az elhangzottak után, tájékoztatást adott, MEOSZ 2016. évi első elnökségi üléséről. 

beszámolójában első helyen a módosított Lakás Átalakítási Támogatás szerepelt. Lehetővé 

teszi, 10 év után újra igényelni, az említett támogatást, megváltozott maximum 300 ezer 

forintos összegben. Elmondta még, hogy az új törvény, a CSOK (Családok Otthon 

Teremtési kedvezménye) törvényen belül lett kidolgozva. A tagarányos támogatást 

felülvizsgálja, a MEOSZ. Az állam által kiutalt 170 milliós támogatásból 99 millió kerül 

kiosztásra a tagegyesületek számára. Tavalyi évben megmaradt 11 milliót a MEOSZ 

székház korszerűsítésére fordítja. 

 

II. napirendi pont: Tájékoztató a MEOSZ 2015. decemberi elnökségi üléséről Előadó.: 

Bukta László egyesület elnöke. Elmondta: Kovács Ágnes megállapította a 

határozatképességet, 10 fő elnökségi tag jelen volt. Elnök asszony új munkatársat 

bemutatta, Majzik Rékát aki a MEOSZ-ban, mint szociális munkatárs fog dolgozni. A 

szociális munka menedzselését segíti, tagegyesületek bizalommal fordulhatnak hozzá. 

Parkoló kártya igénylésével kapcsolatosan az Elnök asszony elmondta, beadvánnyal élt az 

államtitkárság felé, melyben kérte a MEOSZ az ideiglenes kártya elkészítésének 

lehetőségét. Indokként a mozgássérült közlekedő képesség megállapításának igénylését 

követően két-három hónap is eltelik, mire a kártyát el tudja készíttetni. Ezen időszak alatt 

kártya nélkül maradnak a súlyosan fogyatékos, mozgássérült kérelmezők. A kérést 

elutasították, mivel megállapításuk szerint nincs semmi alapja a fent említetteknek. Nyitrai 

Imre államtitkár a SZGK szerzési támogatással kapcsolatos szabályozásának változtatását 

szintén elutasította, ezért szükségszerűnek látjuk, hogy a MEOSZ szakmai 

alátámasztásokkal kell megalapozni minden olyan igényünket, mellyel a minisztérium felé 

fordulunk. Braun János szerint az ügyintézések gyors elintézésében kételkedik. A SZGK 

szerzésnél az autó fajtájában javasolná, hogy kérjük a változtatást. Döbbenettel vette 

tudomásul a levelek tartalmát, elfogadhatatlannak tartja a magyarázatot, javasolja, hogy 

januárban tovább kell folytatni a tiltakozásunkat. 
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- Hegedűs Lajos: a levél szövegezésében, amit Nyitrai küldött ellentmondás van, 

miszerint az FNO és a BNO együttes értékelésénél látja a problémát. Az FNO-ban ha 

valaki nem tud közlekedni, ugyanezt a BNO-ban az van megfogalmazva, hogy 

közlekedőképessége 38%-os. Problémának látja, hogy nem együtt értékelik a orvos 

szakértői bizottságok a minősítés során. Javasolja, szakmai kollégiumokhoz kell fordulni. 

Ági véleménye: januárban a levelet szakmailag mondataira szét kell szedni és ennek 

mentén kell majd a további munkánkat folytatni. 

-  A lehetőségautó: Sas Róbert a Duna Holding tulajdonosa negyedéves beszámolót 

tartva elmondta, hogy 2016-ban szívesen leül a MEOSZ-szal tárgyalni. A minisztérium 

nem támogatja más típusú autók rendszerbe emelését. 

- Camelot egyesület kezdeményezésére, akadálymentesítési projekt pályázatukkal 

kapcsolatos összejövetelére került sor a MEOSZ központban. A szombati projekt 

megbeszélésen többek között elhangzott, hogy nehezményezik a MEOSZ kommunikációs 

akadálymentesítését. Kérésük, hogy a MEOSZ elnöksége és a Camelot egyesület vezetői 

üljenek le egy megbeszélésre, ennek az összejövetelét februárban tervezzük. Ági ötlete, 

hogy a Camelot pályázati forrásai támogathatnák az összejövetel helyszínének költségeit 

is. 

-  FESZT üléséről tájékoztatva elmondta sérülnek a fogyatékos gyerekek oktatásnál. 

Gondokról és problémákról esett szó, szakmai háttér biztosítása, jó lenne, ha gyakorlatban 

lenne már változás. Ági a szakmai anyagot átnézve észrevétellel élt, melyet Caesar Éva 

angolra fordított és ezt az anyagot válaszként továbbítani kell januárban az illetékeseknek. 

Jelzéseket kell adni, az anyaghoz megfogalmazottakhoz. Caesar Éva mint külső szakértő 

segíti a szövetség munkáját. Tervbe van véve az angol nyelvű szakmai anyagnak is a 

kiküldése. 

- Kovács Ágnes további tájékoztatása: Gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos 

tájékoztatásában elmondta, 2016-ban több egyeztetést kell lefolytatni a készülő 

változásokkal kapcsolatosan. Az OORI főigazgató is kérte, hogy a bizottságban legyen 

egyeztetés és ennek a menetén dolgozzanak tovább.  Az egyeztető beszélgetés szintén 216-

ban esedékes. 

- Közösségi közlekedés kapcsán szintén levelet küldtünk, ennek kapcsán, január 18-

án a közlekedő bizottság, alapvető jogok biztosa, a gyógyászati segédeszközöket gyártó 

közös egyeztető fórum összehívására kerül sor. Megbeszélésen felvetésként meg kel 

fogalmazni, a felírt gyógyászati közlekedő eszköz - elektromos moped - letiltása néhány 

tömegközlekedési járművekről. Ezzel kapcsolatos újabb megbeszélések lesznek 

kezdeményezve. A felsőoktatás további feladatairól beszélt, január 11-én a rektori 

konferencia vezetőjével találkozik. Milyen szakmai segítség legyen jelen az oktatásban 

2016-ban, ennek mentén tárgyalnak, amely a 2016 évet érinti. Mozgássérült 

egyetemistákkal találkozott Ági a MEOSZ-ban. Vállalták az ifjúság politikai egyeztetés 

területén való segítést, a kulturális, jogi kérdésekben jártasak, mivel erre a szakra járnak. A 

MEOSZ Ifi tagozat munkáját szeretnék erősíteni. 

- Az új honlappal kapcsolatosan: Januárban várható a weblap információs feltöltése. 

Februárban csatlakozik a MEOSZ-hoz két munkatárs, az egyik szociális, a másik jogi 

közigazgatásban jártas irodai munkatárs lesz, szakmai területen segítenék az egyesületek 

munkáját is. A MEOSZ átalakításával, szakmai munkájának átformálásával örömteli és 

kedvező hatásokat értünk el, a munkatársaknál is kedvező lett a megítélés. Önálló 

munkafeladatokat végeznek, önállóan kezdeményeznek további munkalehetőséget. Egyre 

jobb a csapat. 

 



5. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

III. napirendi pont: Rehabilitációs foglalkoztatás 2016. évi feladatok, tennivalók 

Előadóa.: Bukta László elnök említette Hegedűs Lajos tájékoztatóját: A megváltozott 

munkaképességűek ügyével kapcsolatosan megfogalmazta, nyugdíj előtti 5 évben 

lévőknek nem kell megjelenni az orvos szakértő bizottságon. Az NRSZH Orvos szakértői 

végleges irat alapján is végezhet felülvizsgálatot. Javasolja a friss szakértői – 

zárójelentések, ambuláns iratok, szakorvosi véleményezések, stb. - anyagok beszerzését és 

ennek figyelembe vétele mellett készítse el a háziorvos a részletes véleményezést a 

beutalón. Közlekedő képesség minősítéséhez is korán el kell kezdeni az anyagok 

beszerzését. A parkoló kártya lejáratát megelőzően két három hónappal előbb el kel 

indítani a kérelmeket. Elutasítás esetén a fellebbezés jelentőségét hangsúlyozta. A parkoló 

kártya lejárata előtt szintén jóval korábban kell elindítani a kérelmet legalább 3-4 

hónappal. Javasolja írásban nyújtsa be a kérelmező a kormányablaknál. A komplex 

felülvizsgálattal kapcsolatosan: Januárban szakmai anyag készítése van tervbe véve.  

 

- Képzésekről: a MEOSZ tagegyesületeinek Budapesten, illetve a régiós 

helyszíneken (megyeszékhelyek)  kerülnek megrendezésre. Az aktivistáknak tervezett 

képzésekre minden alkalommal számít a támogató szolgálatunk két autójára. A képzések 

túlnyomó része, hétvégén kerül megrendezésre, amit a szolgálat gépkocsivezetői rossz 

néven vesznek. A megoldásra váró, felvetett problémára megoldási javaslatokat vár a 

szolgálat vezetője is. Kérjük az elnökséget ésszerű javaslataikat juttassák el mihamarabb. 

A MEOSZ kölel 100 tagszervezet támogatott ezek mindegyikéből 2-3 fő résztvevőre 

számít a szövetség ami a legritkább esetben teljesül. Ezért is számít jó ötletnek, hogy több 

emberrel veszünk részt a tervezett képzéseken. Hozzátette még, hogy a Szövetség anyagi 

támogatást is biztosít a résztvevők képzésére, utazási költségeikre, pályázati úton. 

 

IV. napirendi pont: „Kéz a kézben „Támogató szolgálat működésével kapcsolatos 

beszámolók megvitatása, elfogadása. Előadó: Korenné Orosz Edit Szolgálatvezető 

megtartotta beszámolóját a 2015-ös évről. Ellátási területünk: Mezőkövesd, Bogács, 

Borsodivánka, Bükkábrány, Csincse, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőnyárád, Sály, 

Szentistván, Szomolya, Tard. Elsődleges ellátási terület: Mezőkövesd. 2009. óta a „Kéz a 

Kézben” Támogató Szolgálatunk új pályázati rendszernek köszönhetően egy teljesen más 

finanszírozási szerződés alapján végzi - a pályázati időszakban megkötött szerződés 

alapján - munkáját -, és a továbbiakban eszerint folytatja működését.  

2009. februárjától átköltöztünk a Mozgássérült Mezőkövesdi Egyesület által helyi 

Önkormányzattól bérleménybe kapott komplexumba, ahol önálló iroda és 

tárgyalóhelyiséget kaptunk, így a szállítási feladatok és a személyi segítés irányítása, 

szervezése nyugodtabb környezetben zajlik és ezáltal a szervezeti munka is könnyebbé 

vált. Személyi állomány: 1 fő szolgálatvezető 2 fő gépjárművezető 2 személyi segítő 1 fő 

diszpécser és 2 fő adminisztrátor.                                                                  

 

A „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat működéséért felelős Egyesület biztosítja, hogy a 

vele munkajogi viszonyba kerülő munkatársak munkahelyi környezete mindenkor 

megfeleljen a hatályos egészségügyi, munkabiztonsági és tűzvédelmi követelményeknek, 

továbbá a zavartalan és minőségi munkavégzéshez szükséges felszerelések, eszközök és 

anyagok a munkát végzők rendelkezésre álljanak. 
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A Támogató Szolgálat vezetőjével, valamint minden dolgozóval szembeni elvárás a 

munkahelyi környezet folyamatos jobbítására való törekvés a követelmények, a valós 

igények, szükségletek és a lehetőségek határain belül. A vezető tisztában van azzal, hogy a 

kellemes és nyugodt munkahelyi környezet záloga a minőségi és hatékony 

munkavégzésnek. 

 

Egy időszakban egyszerre 2 fő személyi segítőt alkalmazunk. A 2 fő gépkocsivezető 

közvetlenül az Egyesület alkalmazásában áll, egy megállapodás keretében biztosítja a 

Szolgálat részére. A Szolgálat munkáját megkönnyíti másik három, az egyesületnél 

foglalkoztatott személy, akik segítik a mindennapi feladatok elvégzésében, valamint az 

információszolgáltatásban és a pályázatírásban egyaránt minőségi változást jelent a 

mindennapi munkavégzésünk során. 

 

Új elem a szolgálatban a diszpécseri szolgáltatás bevezetése, amely a szolgálatvezető és az 

adminisztrátor távolléte esetén jelent nagy segítséget. Elektronikus, telefonos és személyes 

információnyújtás, tanácsadás, a támogató szolgálat szakmai munkájának segítése, a 

felmerülő problémák megválaszolása. Folyamatos információs szolgáltatást biztosítunk 

személyesen, telefonon valamint az információs rendszeren keresztül. A működésünkért 

felelős egyesületünk szolgáltatásairól, programjairól információt szolgáltatunk, a készített 

szórólapokat, tájékoztató anyagokat eljuttatjuk az érdeklődőkhöz. 

 

A munkaidő 2013. január 01-vel 6 óra 30 perctől 15 óráig tart, de kapacitásunktól függően 

tudunk vállalni munkaidőn túli, és hétvégi ellátásokat, szállításokat. Gépjárművezetők 

esetében 2 fő végzi a szolgáltatást, ezen kívül pedig szükségünk volna még egy fő 

felvételére a folyamatos szállítás biztosítása érdekében. A szállítás megszervezése 2010. 

január 1. óta diszpécser közvetítésével történik, ez a feladat a továbbiakban is 

nélkülözhetetlen a gépjárművek koordinálása végett. 

 

A felhalmozódott dokumentáció, az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 

szükségessé vált a továbbiakban egy adminisztrációs munkatárs beiktatása. 

Adminisztrációs munkatársunk a szolgálat beindításának kezdetétől részt vesz a 

szervezésben és a pályázatok elkészítésében. A személyi segítés és szállítás előzetes 

egyeztetés alapján történik. A kötelezően szükséges nyomtatványok kitöltését követően a 

környezettanulmány elvégzése után a szolgálat munkatársainak véleménye és 

megbeszélése alapján dől el, hogy az igényt tudjuk-e vállalni és maradéktalanul teljesíteni. 

 

Tárgyi feltételek: A jogszabályban előírt 1 gépjármű teljes körű akadálymentesítését a 

bevezetési határidő előtt az üzemeltető egyesületünk önerőből elvégeztette. A 2009. év 

elejétől – bár az egyik gépjármű rendelkezett rámpával – a jogszabály szerinti, hatóságok 

által is elfogadott 4+3 pontos biztonsági felszereléssel az év végére rendelkezett mindkét 

autónk. Az egyesületünk székhelye, „Kéz a Kézben” támogató szolgáltatásunk 

Mezőkövesd város Önkormányzatának határozata értelmében ingyenes bérleményében 

várja az ügyfeleit. Az épület átalakításokat követően teljesen akadálymentessé vált az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az irodák számítógépekkel, szoftverekkel, telefon 

és internet elérhetőséggel, korszerű irodabútorral felszereltek. A fogyatékos ügyfelek 

rendelkezésére áll az információs szolgálat, az ügyfélfogadó helyiség, az 

akadálymentesített WC, mosdó, valamint kísérő szolgáltatásokat vehetnek igénybe. 

Sikeres pályázatainkat követően irodáinkat korszerű számítógépekkel szereltük fel és 
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internet elérhetőség biztosítja a szolgálat munkatársainak és a gondozottjaink számára a 

világháló elérését. 

 

A személyi segítőink igényeiknek megfelelő álltaluk kiválasztott korszerű kerékpárral 

közlekednek, a szállításra pedig jelenleg egy, a törvényi feltételeknek megfelelően 

akadálymentesített Fiat Doblo személygépkocsival és egy részben átalakított Opel 

Combo gépjárművek állnak rendelkezésre, amelyek alkalmasak kerekesszékkel 

közlekedő emberek szállítására is. Szolgáltatásunk rendelkezik egy 250 kg teherbírással 

rendelkező mobil rámpapárral. Szükség esetén igen jó szolgáltatást biztosít az erre 

rászoruló klienseink számára. 

 

Képzési feltételek: Valamennyi munkatársunkat lejelentettük Salgótarján által 

szervezett kötelező képzésekre, visszaigazolások megtörténtek, időközben beiskolázott 

kollégáink sikeres vizsgát tettek. A munkánk biztonságos végzése érdekében a 

szükséges kreditpontot adó képzésekre 2015-ben is szándékozunk dolgozóinkat 

beiskolázni, valamint figyelemmel kísérjük, hogy a továbbképzési időszak vége előtt a 

kötelezően előírt feltételek is teljesítve legyenek. Munkánk megkönnyítése érdekében 

az adatbevitelre e célra fejlesztett számítógépes programrendszert vásároltunk, mely 

elsősorban a személyi segítés, szállítás adatainak rögzítésére szolgál, valamint a 

diszpécser munkáját is megkönnyíti azáltal, hogy az igényeket napi szinten, 

kinyomtatható formában rögzíti. Az új adatkezelő rendszerünk megkönnyíti továbbá a 

napi, heti, havi szinten történő elszámolást, statisztikai jelentéseket valamint a 

dolgozónk munkájának, teljesítményének nyomon követését is. A rendszerbe 

bármikor, az arra jogosultak léphetnek be. 

 

Szakmai tevékenység: 2015.szeptember 30-án 144 fő nyilvántartott ellátottunk volt. A 

144 főből 48 fő szociálisan rászorult, 96 fő szociálisan nem rászorult. Feladategységet 

csak a szociálisan rászorult személyek ellátásáért kapunk. 2016-től támogató 

szolgáltatásunk normatív formában működik, nem kell pályázatot benyújtani, hanem az 

idei évre kapott feladatmutatót fogadták be jövő évre is. A 2015-es évre kapott 

feladatmutató: 3.811 egység. A szolgálatvezető megköszönte a figyelmet és kérte az 

elnöksééget fogadja el a tájékoztatóját. 

 

Bukta László levezetőelnök: határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-4/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 8 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Támogató szolgálatvezető 

Korenné Orosz Edit 2015. évi szakmai beszámolóját illetve a működésről készült 

beszámolóját. 

 

V. napirendi pont: Sorstársi tanácsadók beszámolóinak megvitatása, elfogadása Előadók 

Balogi Sándorné , Panyi Tünde, Gáspár László  sorstársi tanácsadók. Sorstársi 

tanácsadóink  elkészítették beszámolóikat, Panyi Tünde megosztotta velünk, 
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tapasztalataikat.  A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. márciusában kezdte 

meg sorstársi tanácsadó tevékenységet, melyet 2010-ben a MEOSZ által szervezett 

sorstársi tanácsadó képzés keretén belül végzett tanácsadóink szolgáltatnak. 

 

Új szolgáltatásunk köztudatba emelése érdekében hirdetéseket adtunk fel a kistérségi 

hirdetőújságban. A tevékenység részletes információival, szórólapok terjesztésével 

járultunk hozzá a program népszerűsítéséhez, valamint egyesületünk honlapján is 

elérhetővé tettük új szolgáltatásunk megismerését. Tanácsadó szolgáltatásunk egy országos 

rendszer keretében működik, amely internetes szolgáltatás, személyes szolgáltatás, 

valamint intézményi szolgáltatásból áll. Mára már három fő végzett sorstársi tanácsadója 

van az egyesületünknek.  

 

- Gáspár László sorstársi tanácsadónk önállóan élő, súlyosan sérült ember, aki a saját élete 

során felhalmozódott tapasztalatok, megoldott élethelyzetek birtokában segítette a 

mozgássérülteket abban, hogy elsősorban az önálló döntési képesség kifejlesztésével 

aktívan, kreatívan, lelkileg önállóan, tudatos életvezetéssel tudjanak a mindennapokban 

részt venni. Mottója: „Ha padlóra kerültél, akkor vegyél fel onnan valamit!” 

 

- Balogi Sándorné /Klári/ tanácsadó szolgáltatás azzal a szándékkal működteti, hogy a 

nehéz sokszor kilátástalan helyzetben lévő sorstársainknak egy kapaszkodót nyújtva 

közösen keressenek megoldást a megváltozott élethelyzetre. Gyermek kora óta Heine-

Medin megbetegedés miatt vált súlyos mozgáskorlátozottá, ennek kapcsán a Heine-Medin 

betegek kérdéseit, észrevételeit is várja. Keressék bizalommal, ha úgy érzik, jól jönne a 

segítség! Mottója: „Tedd meg, ami Tőled telik és kérjed azt, amire gyenge vagy” 

 

- Panyi Tünde Korábbi munkája során, ápolónőként is foglalkozott beteg, sérült, 

fogyatékos emberekkel Tapasztalatait a saját életében is szerezte, mert betegsége leküzdése 

során megtanulta, hogy hogyan kell a nehéz pillanatokban újra és újra talpra állni. Saját 

élettapasztalataimból merítve, gyakorlatiasabb segítséget tud nyújtani, tanácsot tud adni a 

hozzá fordulóknak. Minden, a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéssel, krízishelyzetben, 

lelki és fizikai problémákkal kereshetik.  Ő 2015-ben kezdte a tanácsadást, addig tanul az 

eddig már gyakorlott tanácsadóktól. Mottója: „Fordítsd az arcodat a Nap felé és minden 

árnyék mögéd kerül” 

Tanácsadók fontosnak tartották, hogy adott esetben a családtagok, barátok is felkeressék 

irodánkat, hiszen csak velük közösen, hatékony közreműködésükkel lehet egyenlő esélyt 

adni a mozgássérült embernek az élet minden területén (tanulás, munka, kultúra, emberi 

kapcsolatok), hogy önrendelkező, felnőtt életet élhessen. 

Tanácsadó szolgáltatásunk helyszíne egyesületünk székháza ÖNÉ Központja (3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.), azonban számos esetben igény mutatkozott a 

speciális sérültségből adódóan a tanácskérő saját otthonában történő találkozásra, ezzel is 

bizonyítva rugalmasságunkat a probléma megoldása érdekében. A tanácsadások során 

sokan kérték a segítségünket, akik friss baleseti sérültek, vagy nemrég diagnosztizált 

jelenleg még nem gyógyítható betegségben szenvedtek. 

Természetesen gyakorlati tanácsokkal is szolgáltunk a segédeszközök fajtáiról és 

elérhetőségéről. Az egyik sorstársi tanácsadónk maga is mopeddel jár így az ilyen jellegű 
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kérdésekre első kézből tud gyakorlati tanácsokkal szolgálni. Különböző támogatások 

igénybevételének feltételeiről, rendeletekről és egyéb hasznos tudnivalókról is naprakészen 

tudnak tájékoztatást adni a sérültnek vagy hozzátartozójának. 

Negyedévente összesített jelentéseket adunk munkánkról a MEOSZ munkatársának Stéger 

Krisztina Koordinátoron keresztül. A jelentésekben külön összesítjük az online 

tanácsadást, az egyéni foglalkozásokat igénylők óraszámát, mennyiségét és megtett 

kilométerét. Panyi Tünde megköszönte az figyelmet és kérte az elnökséget fogadja el 

tájékoztató beszámolójukat. 

Bukta László levezetőelnök: határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-5/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 8 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Sorstársi Tanácsadók együttes 

kérésére, Panyi Tünde 2015. évi szakmai beszámolóját illetve a működésről készült 

beszámolóját. 

 

VI. napirendi pont: 2015. évben lebonyolított esélyórákkal kapcsolatos jelentés Előadók 

Panyi Tünde, és Komjáthy Zsolt óraadó munkatársak A 2015. évben lebonyolított 

esélyórákon történtekről számolt be, a két esélyórát adó sorstársunk Panyi Tünde és 

Komjáthy Zsolt. 

Az Esélyórák program célja, hogy egyfajta rendkívüli osztályfőnöki óra keretén belül a 

mozgássérült sorstársak megmutassák azt, hogy hogyan is élnek, milyen lehetőségük van 

érvényesülni az élet különböző területein, és milyen speciális eszközök segítik őket a 

mindennapok során. A gyerekeknek lehetőségük van ezen eszközök kipróbálására, és 

különféle játékos feladatokon keresztül maguk is megtapasztalhatják, milyen is lehet egy 

fogyatékossággal élő ember élete. 

Ha a gyerekek minél korábbi életszakaszukban kerülnek kapcsolatba a fogyatékossággal 

élő emberekkel, később nagyobb valószínűséggel válnak toleráns felnőtté. Az Esélyórák 

alkalmával egy pillanatra átélhetik a helyzetünket, közelebb kerülnek hozzánk, később 

kevésbé lesznek előítéletesek, ha majdan politikusként, tervezőként, önkormányzati 

képviselőként döntéshozói pozícióba kerülnek, már természetesnek veszik, hogy a 

fogyatékossággal élő emberek igényeit is figyelembe kell venni. 

 

Az Esély Órák speciálisan megtervezett toleranciaépítő foglalkozások. A fogyatékos ember 

vezetésével zajló foglalkozásokon beszélgetéseken speciális és audiovizuális eszközök 

segítségével ismerkednek meg a gyerekek fogyatékos emberek élethelyzetével. Játékos 

formában hívjuk fel őket az akadálymentesítés ügyének jelentőségére. Megismerkednek 

többek közt a kerekesszék használatával és az alternatív kommunikációs eszközökkel (a 

siketek jelnyelvével és a Braille írással). 

A gyerekek még nagyon elfogadóak. Érdekli őket, amit megmutatunk, elmondunk: milyen 

sötétben élni, hogyan tudnak segíteni vak, vagy gyengén látó társaiknak az iskolában, azon 

kívül, egyáltalán bárkinek, aki ilyen élethelyzetben van. E program megvalósításában az 

iskolák rendkívül segítőkészek. Tapasztalatunk szerint a gyerekek őszintén érdeklődőek, 
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mindent meg akarnak ismerni, sőt mindent szeretnének ki is próbálni. Úgy érezzük, ezáltal 

empatikusabbak lesznek. Minden osztállyal eljön egy-egy tanár, ők is kipróbálják mindazt, 

amit a gyerekek. 

 

Ott jártunkkor éppen az egyik alsós osztály tanulói özönlöttek a terembe: meghallgatták, 

miért vannak ott, kézbe vettek mindenféle nagyítókat, egyebeket. Sokakat érdekelt a 

Braille-írás, azt azt előállító írógép működése. Mások kipróbálták, miként lehet bottal 

közlekedni úgy, hogy a szemet egy maszk teljesen eltakarja. A gyerekek felfedezték, hogy 

a tárgyak kopogtatásával keltett hangok mennyi különböznek egymástól, miként lehet 

felismerni a parkett és az ajtó megkocogtatásának eltérő fahangját. De megkísérelhették a 

kisebb tárgyak megnevezését is bekötött szemmel. 

Komjáthy Zsolt a továbbiakban még elmondta, a gyerekek minden esetben érdeklődve 

fordultak a sérültek világa felé. Meglepő módon, kérdéseik is tükrözték érdeklődésüket. A 

bemutatott élethelyzetek után ők is kipróbálhatták ezeket a helyzeteket az esélyóra adók 

által szállított segédeszközökkel. Jóleső érzéssel tölt el, hogy érdemes volt esélyórát adni, 

mert a gyerekek érdeklődésükkel hálálták meg munkánkat. Panyi Tünde munkatársunk 

végezetül megköszönte az figyelmet és kérte az elnökséget fogadja el tájékoztató 

beszámolójukat. 

 

Bukta László levezetőelnök: határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-6/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 8 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Panyi Tünde és Komjáthy 

Zsolt munkatársak, az esélyórával kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolóit. 

 

VII. napirendi pont: Pályázatok elszámolása - MEOSZ NEA Önkormányzat - beszámolók 

megvitatása, elfogadása Előadó: Bukta László elnök Pályázataink sikeresek voltak az 

elmúlt évben MEOSZ tagarányos támogatás elszámolása folyamatban van. Több pályázat 

keretében kaptunk működésünkhöz anyagi támogatást. A MEOSZ szerződésben 

rögzítetten január 31-ét jelölte meg a visszaigazolás határidejét. Valamennyi pályázati 

nemben a teljes elszámolás megtörtént, visszaellenőrzést követően a pályázati 

szerződésnek megfelelően továbbítjuk az elszámolást a MEOSZ felé.  

 

NEA működésre és szakmai program finanszírozására adott 2015 évben támogatást. Mind 

két pályázat visszaigazolása szintén folyamatban van, határideje március 31-e. Az 

Önkormányzati pályázat elszámolását határidő előtt sikeresen visszaigazoltuk még az 

elmúlt év 2014. novemberében. Minden pályázat területén az előírtaknak megfelelően 

eleget tettünk, illetve az elszámolások minden esetbe, időre, pontosan elkészültek illetve 

benyújtásra kerültek. Bukta László elnök megköszönte a figyelmet és kérte az elnökséget 

amennyiben kérdésük észrevételük van, szíveskedjenek azt megfogalmazni, illetve fogadja 

el tájékoztató beszámolóját. A beszámolóhoz nem volt kérdés vélemény. 
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Bukta László levezetőelnök: határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-7/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 8 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László elnök 

pályázatokkal kapcsolatos 2015. évi beszámolót. 

 

VIII. napirendi pont: Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

Indítvány, javaslat az elnökségtől és a meghívotaktól nem érkezett. 

 

Bukta László levezetőelnök: megköszönte az elnökségi ülésen résztevők megjelenésüket, 

aktív részvételüket. Külön köszönetet mondott a beszámolók tartalmas kidolgozásáért és 

bezárta az ülést. 

 

 

Mezőkövesd, 2016. január 14. 

 

 

…………………………………….   ……………………………… 

Balogi Sándorné hitelesítő                                            Molnár Józsefné hitelesítő  

 

 

 

……………………………………….. 

Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 

 

 


