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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. február 03-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.(II.03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 11 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:  11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

                 3  fő meghívott –  

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 11 fő jelen van. A határozatképesség-

hez szükséges 50 %+1 fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 100 %-a részt vesz az 

ülésen. 

Bukta László megköszönte a megjelenteknek a részvételt, és kérte csak a vezetőségi tagok a 

jelölő bizottság elnöke és a bizottsági tagok maradjanak a továbbiakban. 

 

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

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

Bukta László elnök: Nagy szeretettel köszönti a vezetőségi ülés valamennyi résztvevőjét 

külön köszönti Komjáthy Zsoltot JB elnökét, Tari Vince FB tagját és Gáspár Anna EB 
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tagját. Meghívót kapott egyesületünk akkreditált MMK-s és a támogató szolgálat 

munkatársai (jelenléti ív csatolva).  

 

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.(II.03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 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 elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott 

postán  

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.      

         Ea: Bukta László elnök 

2. Jelentés, a jelölő bizottság munkájával kapcsolatban  

                         E.a.: Komjáthy Zsolt JB elnök  

3. Tájékoztató a MEOSZ 2016. január 25-i elnökségi üléséről. Tájékoztató a 

gépjármű szerzési támogatás felhasználásáról (Duna lízing Zrt Lehetőség-

autó Kft.) Fejlesztési tervek ismertetése MEOSZ tagszervezeteknél pályázati 

források ismertetése, MEOSZ 35. éves évfordulójának megünneplése 

kapcsán rendezvény, akciók  

                         E.a.: Bukta László elnök        

 4.   Az egyesület 2016. évi tervezetei (munka és szakmai)-LÁT, Erzsébet program,  

    üdültetés, rehabilitációs foglalkoztatás.    

          E.a.: Bukta László elnök Balogi Sándorné elnökségi tag 

                          Ducsai Judit elnökségi tag, Rehab-mentor tanácsadó 

5.  Indítványok, javaslatok, egyebek, közérdekű bejelentések  

6 .  Zárt ülés:  

Döntéshozás: gazdálkodási és egyéb kérdésekben   

 

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.(II.03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az előzetesen megküldözz és 
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a levezető elnök által ismertetett napirendi pontokat. Indítvány javaslat más napirendi 

pontra nem érkezett. 

 

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

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

 

 

I./napirend: Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. Előadó: Bukta László 

egyesületi elnök. Hosszú távú tervezési folyamatokra szükséges felkészülnünk. A MEOSZ 

és a tagszervezetek között konzultációs napok bevezetése segítené az együtt 

gondolkodásban. A pályázati forrás felhasználásnál fel kell készülni a nehéz helyzetekre is. 

Kezdeményezni egy kiemelt projekt megvalósítását, a MEOSZ alapja lehet az effajta 

egyeztetéseknek, nem csak a MEOSZ nyerhetne el komoly forrást, a tagszervezetek is 

sokat nyerhetnének belőle. Ezen keresztül a helyi szintű projektek megvalósítása lenne a 

cél.  Célként a kormány felé igazolhatnánk, hogy olyan lépéseket teszünk, amely a 

fogyatékos emberek érdekében történik, ami egyben az EU érdeke is. A szakmai szervezet 

tagegyesületi vezetők, önkéntesek fejlesztését is meg lehetne valósítani. Szolgáltatási 

struktúrák megvalósítása-hálózat rendszer kiépítése- valósulhatna meg. Meglévő értékeink 

erősítése mellett a MEOSZ megfogalmazhatja saját stratégiáját.  

Hálózat: Erős központi MEOSZ – megyékben szintén erős mini MEOSZ- kialakítása és 

ehhez felemelni a többi egyesületet. Alap és javaslat, amely megfontolást érdemel. A 

pályázat sikere esetén hálózatok megerősítésére kerülhet sor. Többek között a sorstársi 

egységes szolgáltatássá válhat. Az akadálymentesítés területén TAPASZTALATI 

TANÁCSADÓK bevonása, fejlesztése. ÖNÉ a révész szolgálat szolgáltatás magas szintre 

emelése. Jogi területen szintén erősíteni lehetne a jogi és információs szolgáltatásunkat. A 

régebben működő álláskulcs, a munkába állás, a szolgáltatás további fejlesztését tenné 

lehetővé. A fiatalokkal az IFI tagozat hálózatának továbbfejlesztését is megvalósíthatónak 

látja. Fiatalok bevonásának fejlesztése. A szülőkkel való foglalkozás és közös 

gondolkodás. 

  

ETIK fejlesztése, amit eddig kialakított az mind érték, meg kell erősíteni az ETIK-ket, 

országos információs háló kialakítsa szükséges. Kommunikációs fejlesztése területén egy 

országos szóvivői hálózat fejlesztése lenne a cél megyei területeken is érdemes lenne 

fejleszteni. A projekt akár milliárdos összeg is lehet. Megemlítette egy Tiszakürti lakos 

súlyos fogyatékos fiatal aki Budapesten kér lakhatást. A „támogatható lakhatás” MEOSZ-

on belül is cél, minden szolgáltatást megkapjanak. Elképzelhető a MEOSZ-ra egy 

ráépítéssel létre lehetne hozni egy épületkomplexumot, lakhatással. Természetesen ez mind 

célként fogalmazódik meg bennünk. 

 

A MEOSZ OTTI pályázati források elmaradása miatt elsorvadt. Ezt lehetne a projekt 

folyamán feléleszteni, hiszen kik lehetnének leghitelesebb oktatási központ a fogyatékos 

emberek körében mint maga az OTTI, eddig is ezt csinálta. Bővíteni lehetne akár szociális, 

oktatási, fenntartó munkavállalóinak képzésével, gondoljunk csak a szociális 

intézményeket működtető munkavállalók nagy számára, akiknek kötelező kreditszerzés 

van meghatározva. Jelenlegi képzési rendszer elvárja a szakmai tudat fejlesztést. Az OTTI 

lehetne a leghitelesebb mint a MEOSZ fogyatékos ügy terén, piaci alapokon végezhetne 

képzéseket. A nonprofit bevételekből tagszervezeteket támogathatnánk. Független lenne az 
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államtól az OTTI, később akár az operatív programban lehetne pályázat útján forráshoz 

jutni.  

 

Az ENSZ egyezmény oktatási anyaga kibontásra került. A MEOSZ javaslatait Caesar Éva 

fordította le angolra. A javaslatok és állásfoglalás el lett küldve Lovászi Lászlónak, aki 

továbbította azt. A MEOSZ önállóan nyújtotta be angolul és magyarul a törvényjavaslatait. 

Az abban leírtak értékeket képviselnek, melyeket terjesszünk helyi szinten. Legyen 

kötelességünk ezen értékek továbbterjesztése, ismertetése, képviselete. Területeken 

dolgozó oktatási szakembereknek küldjük el. 

 

Január 13-án megérkezett az EMMI-től a bölcsődei nevelés, jogszabály változtatás 

tervezete. A törvényvéleményezésre átküldte, 3 órát adott rá. A próbaidő rendszer 

fenntartása maradjon. A MEOSZ állásfoglalását hosszan fejtette ki kellő alapossággal 

végezte a véleményformálást. Ennek ellenére a bölcsődei szakdolgozók vezetője kritikával 

illette az anyagot, megkérdőjelezte a szakmaiságot. Ági kötelességének érezte válaszában 

megfogalmazni, hogy már közel 15 éve ezen a területen végzi szakmai tevékenységét. 

 

Mopedeknek a tömegközlekedésben való részvétele. Sok helyen nem megfelelően kezelik 

ezt a témát, az egyedi eseteket használjuk arra, hogy a joggyakorlati folyamatokban 

segítsük az új törvényezési folyamatot. Egyeztetési folyamatok elindítása. A MEOSZ  

törekvése a résztvevőkkel való konzultáció, munkacsoportok létrehozása, legfontosabb cél 

a mopedek biztonságos közlekedésben való szállítása: OEP vizsgálja felül a szabályozását, 

az egyéni szükségletek határozzák meg, hogy a fogyatékos mit kaphat a Volán döntse el 

milyen típusú szállítójárműre van szüksége. Törvénybe kell iktatni, hogyan és milyen 

formában lehessen mopedest szállítani. Munkacsoport jön létre a BKV-val együtt. Miben 

látják a megoldást? Csomai Zsolt egyéni esetén keresztül indítja el a folyamatot. A 

MEOSZ-ba érkezett jelzés útján indult el most már a Facebook segít a jelzések 

összegyűjtésében, egyéb más területeken is. Az ott megjelenő problémák láttán 

indulhatnak el a folyamatok, szálak felderítése, szakmai segítségadás. Az adott ügyben a 

POLIO Alapítvány, Kertész Tamás is sokat segített. A MEOSZ támogató szolgálata 

szintén részese volt a segítésnek.  

 

Parkolási igazolványok, időskorúak intézetének kiterjesztéséről alkotta meg véleményét. 

Összegző vélemények készültek ezzel kapcsolatosan a MEOSZ elnökség jóváhagyását 

követően a levél elküldésre került. Hosszasan tárgyaltuk a parkoló kártyával kapcsolatos 

paradoxonokat. 

  

Az Ifi tagozat vezetője az intenzivitás terén csoportvezetők összejövetelét tervezi, amely a 

Balatonmáriafürdőn megrendezésre került aktivisták képzésével már elkezdődött. 

Elképzelése szerint az Ifi csoportvezetők üljenek össze egy közös munkára és határozzák 

meg ők is céljaikat ezzel kapcsolatos elképzeléseiket. Az összejövetelre Baján kerülhetne 

sor Szakáll István javaslata szerint. Elnökség ezzel egyetértett.  

 

Bukta László elnök bemutatta új dolgozónkat Szabó György személyében kérte, néhány 

szót szóban mutassa be magát. Szabó György elmondta: Budapestről került ide, 

megszerette ezt a környéket, elvégezte a szociális ápoló képzést, nyugdíjba vonulásáig, 

április 15-ig, nem sok idő van hátra. Munkaügyes kolléganőnk Újhelyiné Bukta Mónika 

elmondta, új dolgozónkat 100 %-ban támogatja a munkaügyi központ. Egyesületünknek a 
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munkavállaló bére és járulék fizetése nem jelent anyagi terhet. Egyesületünknél, mint 

szociális munkakörben a támogató szolgálatnál Korenné Orosz edit irányítása melett fog 

dolgozni, az említett időszakban. 

 

A tájékoztatókat követően kérdés észrevétel nem fogalmazódott meg. 

 

II. napirendi pont: Jelentés, a jelölő bizottság munkájával kapcsolatban Előadó: 

Komjáthy Zsolt JB elnök A jelölő bizottság munkájával kapcsolatban Komjáthy Zsolt a 

jelölő bizottság elnöke elmondta, az előző időszak elnökével, Gáspár Lászlóval beszélték 

meg az akkori tapasztalatokat. Gáspár László sok hasznos tanáccsal segítette munkámat, 

mondta el Komjáthy Zsolt. Elmondta még, hogy folyamatos a dolgozók megkérdezése 

illetve a velük történő elbeszélgetés, a jelöléssel kapcsolatban. Elnökünk Bukta László 

kérte, az ilyen jellegű beszélgetések minden alkalommal négyszemközt történjenek, mivel 

az egész jelölés olyan jellegű, hogy indokolt a négyszemközti beszélgetés. A jelenlegi 

felálláson, 11 fő vezetőségi tag és 5-5 fős Etikai illetve Felügyelő Bizottság, változtatni 

nem akarunk, az így kialakult vezetőség megbízhatóan, jól működik. A választás 

időpontjáról, a küldöttgyűlés dönt. 

 

III. napirendi pont: Tájékoztató a MEOSZ 2016. január 25-i elnökségi üléséről. 

Tájékoztató a gépjármű szerzési támogatás felhasználásáról (Duna lízing Zrt Lehetőség-

autó Kft.) Fejlesztési tervek ismertetése MEOSZ tagszervezeteknél pályázati források 

ismertetése, MEOSZ 35. éves évfordulójának megünneplése kapcsán rendezvény, akciók  

Kovács Ágnes: felkérte Dézsi Tamás Duna Lízing Holding vezetőjét, valamint Virág 

Adrienn a Lehetőség Autó képviseletében megjelent személyeket, tartsák meg 

tájékoztatójukat. 

- Dézsi Tamás: A Duna Lízing Zrt. 2015 szeptemberétől új felelős lett kinevezve, 

Egerszegi Ádám, mint tulajdonos részéről. Többek között megemlítette, maga a szerzési 

támogatás nem egy egyszerű dolog, kusza szerkezetű konzorcium jellemzi. Konzorciumba 

megtalálható pl. Signal biztosító, Suzuki, Lehetőség Autó, legfontosabb mint maga a 

minisztérium és ugyebár maga az ügyfél. Kezdet kezdetén a folyamatokat szerették volna 

egyszerűsíteni, ami nem bizonyult könnyűnek. Maga a rendszer 6 év alatt folyamatos 

átalakításon ment át. Nehéznek bizonyult az adminisztrációs folyamat, ezt is át kellett 

alakítani. Átláthatóbbá kellett tenni szintén a rendszert, ami ennek a folyamata még most is 

zajlik, jellemzően még nem eleget tettek az egész folyamatban. Ami kedvező a Casco 

megállapítása, 10%-os mérséklésével, maga a hitelmutató még mindig magas, 20 % alá 

szeretnék leszorítani a THM-et.  

Az új tulajdonos belépését és megérkezését követően kezdődött el az egész átalakítási 

folyamat. Újra kellett gondolni magát a szerződéseket is. Újra kellett írni az adás-vételeket, 

ami a kiutalások időbeni eltolódását eredményezte. Ezért késtek a szerződések. A pénzügyi 

stabilitást tőkefeltöltéssel érték el. Beszélt a jelenről, beadások őszi időszakának végéhez 

értek. Statisztika szerint mérséklődtek az igények, valamelyest az új autók igénylésénél 

jobb lett. Az igénylők mindössze 10 %-a rendelkezik valamilyen bérrel, a többiek 

járadékosok, valamilyen ellátásból, ill. segélyekből élnek, ezért mondható ki, hogy a 

gazdasági aktivitás gyenge magánál a célcsoportnál. Szükségesnek tartanák a szegényebb 

célcsoportnál is elérhetővé tenni a szerzési támogatást. Szüksége van az eszközre, viszont 

elemezni kell a vásárlóerőt a szükséglet és az értékhozatalt.  
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Jövő: Gyorsabb ügyintézés, termék minőség javítás, törvényi háttér átalakítás, új honlap. A 

rendszer jelenleg túl bonyolult, nyomtatványokat egyszerűsíteni szükséges. Újabb 

fejlesztéseket szeretnének elérni, ebben az állami támogatás növelését, mini hitel 

bevezetését, 36+36 hónap bevezetése. Aktív részvétel a célcsoport körében, támogatói 

rendszer bevezetése, életszerűség bevitele magába az egész rendszerbe. Mini hitel 

igénybevételének változtatása, pár 10 ezer forintért már lehessen szerződéseket kötni. Mért 

nem lehet 0 Ft? A jogszabály nem teszi lehetővé további teendőink szorosabb kapcsolat 

kialakítása az érdekképviseleti szervezetekkel. Suzuki gépjármű igénylése helyett más 

típusú gépjármű bevitelét a rendszerbe a minisztérium nem engedi és nem támogatja. A 

jogosultság területén a minősítési rendszer enyhítését kezdeményezik. Itt az orvos 

szakértői szakvélemények minősítésére gondoltak.  

- Virág Adrienn, Lehetőség Autó: Új tulajdonosa van a cégnek, 100 %-os tulajdon az 

övé. Jogosultak érdekeit szeretné szem előtt tartani, a Lehetőség Autó egy alapítványt 

hozott létre a rászorulók érdekében. Tőkésítését maga a Lehetőség Autó adta. Fontos 

lépésnek tartják, mivel figyelemmel kísérik az igénylő célcsoport igényeit. Támogatókat 

szeretnének szerezni az alapítvány részére a jó cél érdekébe. (REKLÁM!!!) MEOSZ 

segítségét kéri!! Használt Autóról a jó oldalakról beszélt, azt emelte ki. Tapasztaltható volt, 

hogy lecsendesedett a régi „Miért a Suzuki?” , „Miért van szükség hitelre?”. A használt 

autó a célcsoport érdekét szem előtt tartva, autópark hálózatát szeretné kibővíteni használt 

autó kínálattal. Ezt értékesítenék a célcsoportnak, szeretnék elérni, hogy 20-30 használt 

autó legyen folyamatosan az autópark. Ezek minden értékesítési ponton elérhetővé kell, 

hogy váljanak. Kiemelte Heves, Nógrád és Pest megyét, itt már eredményeket is értek el. 

Szeretnék elérni ezt a további megyékben is.  

- Kovács Ágnes Összefoglalta a MEOSZ elvárásait és szempontjait. Legfontosabb és 

legfőbb szempontunk a súlyos fogyatékos, ezen belül a mozgássérült ember. A MEOSZ 

vívta ki ezt az egész támogatási rendszert, számunkra elfogadhatatlan irányba mozdult el 

az egész támogatási rendszer.Nem tartjuk jónak, hogy más fogyatékos célcsoport is 

igénybe veheti. Az egész rendszer kiszélesítésével maga a mozgásfogyatékos ember lett 

figyelmen kívül hagyva, fordítva ülünk a lovon. Legfontosabb cél lett maga a támogatási 

keret felhasználása, a mód már senkit nem érdekel. A közlekedő képesség minősítésekor a 

kérelmezők 60%-a nem megy át a vizsgálaton, ezért nyitott a minisztérium a többi 

fogyatékos felé, a minősítési rendszerhez az EMMI nem nyúlt hozzá, a mi 

kezdeményezésünket Nyitrai Imre államtitkár alaptalannak ítélte. A mi érdekünk, hogy a 

súlyosan mozgássérült ember vehesse igénybe ezt a támogatást. Nem kellene ennyire 

védeni a hibás bástyát. A rendszer nem figyeli a mozgássérülteket, maga a mozgássérült 

kiszorult ebből a rendszerből. Három kategóriában volna szükséges a rendszeren 

változtatni. Az egyik a hitel területén lévő változtatás, másik autótípus változtatás, 

főképpen a legsúlyosabb célcsoport érdekében (kerekes székes). Az életszerűségnek 

tudunk örülni, de nem szeretnénk, ha úgy bővítenék a kört, hogy a mozgássérült ember 

hátrányt élvezne ebből. Pl: alanyi jogon az unoka is vezetheti az autót. Az alapítványról 

megjegyezte Ági, hogy jelenleg a súlyosan mozgásfogyatékos ember élete érdekel minket. 

A szövetség végig kiáll a súlyosan mozgásfogyatékos ember mellett, az ő saját igénye 

legyen maximálisan kielégítve. Elmondás szerint az alapítvány minden rászorulót, 

beleértve a mozgássérültet támogatást biztosít számára. Továbbra is valljuk „Semmit 

rólunk, nélkülünk!” szemléletet. A MEOSZ az elutasító államtitkári levelet is 

kezdeményezni az EMMI-vel való kapcsolatfelvételt. Üljenek le egy asztalhoz és beszéljék 

át a legsúlyosabb problémákat. Az állam akkor cselekszik megelégedésre, ha kielégíti a 

súlyosan fogyatékos mozgássérült ember érdekeit is.  
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- Dézsi Tamás: Az orvosi iratok szempontjai alapján kellene minősíteni a közlekedő 

képességet! A valóság, hogy az alátámasztott mozgásszervi iratok szerint is többeket 

elutasítanak. A hitelminősítési szabályrendszeren kellene változtatni, a jelenlegi banki 

szerű hitel igénylése nem előnyös. Mely törvény adna erre felmentést, magára a jogszabály 

felmentésére? A külföldről behozott használt gépjármű nem lehet megoldás, ehelyett 

vizsgálatban van a tesztautó felajánlása, mint használt gépjármű, ennek értéke is jóval 

alacsonyabb mint az új autónak, és jellemzően alacsony km futásúak. Az átalakításra nem 

tudnak válaszolni, mert nem az ő hatáskörük. 

- Braun János: A súlyosan fogyatékos saját autót használónak miért kell többet fizetni egy 

automata gépjármű esetében, hiszen pontosan őket segíti és alap felszereltségnek kell 

lennie náluk, nem pedig az automata esetében arra hivatkozni, hogy az átalakítási 

támogatást abba számolják be, hiszen a súlyosan sérült ettől még nem tudja használni az 

autót, mert még át kell alakítani.  

- Kovács Ágnes: Le kell közösen ülni a tapasztalatokat meg kell fogalmazni és mérlegre 

kell tenni a rendszer jobbá tételére irányulóan. Mielőbb sort kell erre keríteni.  

- Balogh Zoltán: Érdekes maga a napirend, amivel felkereste a MEOSZ-t a csoport. 

Megjegyezte miért nem lehet hitel és lízing nélkül autóhoz jutni? A külföldről behozott 

autónál megjegyezte megfontolandó, hogy a speciálisan átalakított autók behozatala esetén 

maga a törvény átalakítással befogadhatóvá tenné. Természetesen a használhatóságot kell 

mindenek előtt szem előtt tartani. 

- Szakáll István: Az elosztások 2015-ben tapasztalatok szerint 2012-es keretszámok lettek 

szétosztva. Egyszerűen megfogalmazva, nagyon kevés az érdeklődő a szerzési 

támogatásra. 

- Kovács Ágnes: Újból megfogalmazta a súlyos fogyatékos mozgássérült ember 

szempontjai legyenek szem előtt tartva. Kifizethető feltételrendszer szükséges, ehhez kell 

az átalakítást elvégezni. A mostani beszélgetés egyfajta pozitív tekintet a jövő felé. Előző 

elnökségi ülés óta történtekről: Az átszervezés még mindig tart a MEOSZ-ban, de 

büszkeséget érez, hogy az átalakítás után jó irányban indult el a munka. Köszönetét fejezte 

ki a központ munkatársai felé, végtelen jó érzésnek találja már bemenni a MEOSZ-ba, 

dolgozók részéről saját ötletek vannak. Szakmai és vezetői team kialakítására került sor. 

Átbeszélik az adott hetet munkaértekezleteken, számot adnak a heti elvégzett munkákról. 

És önálló javaslatokat tesznek. Önállóan végzik az új feladatokat.  

- LÁT támogatásról. Csányi Sándornak címzett levelet Fenesi Balázs javaslatára írtuk meg. 

Átgondolásra javasolta Balázs, hogy az OTP-től a MEOSZ külsősként átvenné a feladatok 

egy részét.  

- 35 éves lesz a MEOSZ megünneplése méltó módon történjen meg. - Zámbóné Gallik 

Rozália: A 35 éves évforduló alkalmából a közeljövőben egy délelőtt női konferenciát 

tartanának, melyet egy ebéd követ, majd egy színes műsor zárná a napot, elképzelésük 50-

60 fő mellé bevonni az ÖNÉ hölgyeket és a MEOSZ női tagjait, előadásra felkérnék 

Zsizsut is, Ágit is, a helyszín és a fellépőkről van már javaslat. Ináncs alkalmas a 

konferencia megtartására, Művelődési Háza teljesen akadálymentes és közel 100 fő 

befogadására képes. Március 28-ára tervezik a konferenciát, polgármesteri hivatalok 

támogatnák ennek a rendezvénynek a megtartását. 

- Gábor Imola: Javaslata más civilek bevonása, akik nőkről nőkért dolgoznak és végzik 

képviseletüket, előadóknak be lehetne vonni már érdekképviseleteket, érdekvédőket, akik 

szintén a nőkért dolgoznak. Politikus nőket, írónőket is lehetne meghívni. A társadalomra 

hatással bíró nőket is hívjanak meg.  
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IV. napirendi pont: Az egyesület 2016. évi tervezetei (munka és szakmai) - LÁT, Erzsébet 

program, üdültetés, rehabilitációs foglalkoztatás. Előadó: Bukta László elnök Balogi 

Sándorné elnökségi tag Ducsai Judit elnökségi tag, Rehab-mentor tanácsadó LÁT-tal 

kapcsolatosan, Kovács Ágnes MEOSZ elnöke 2016. év elején OTP vezetőivel tárgyalt. 

Ennek kimeneteléről mostanában ígértek visszajelzést, de a mai napig eddig nem érkezett 

válasz az OTP felől. A minisztériumi kérésre munkacsoport alakult tárcaközi bizottságban, 

az állami támogatás jelenlegi rendeletével is foglalkozik a munkacsoport. Kidolgozás alatt 

van egy új minden fogyatékos csoport részére nyújtható akadálymentesítés lehetősége. 

Tanulva a problémákból „ Mindenki kapjon LÁT-ot”jelenleg nem a szükségleten alapul a 

támogatási összeg mértéke. Többletköltségeket kellene a törvénybe beépíteni. A MEOSZ 

leírta a szükséglet alapú akadálymentesítést. A jelenlegi nem eredményez önálló életvitelt, 

az előterjesztett anyagot mindenki megkapta, MEOSZ  weblapon is megjelent, külön 

foglalkoztunk a társasházi LÁT-tal. Közös háztartásban összevonható legyen a támogatás 

összege, a MEOSZ  tapasztalati szakértőit vonja be a munkába. A közlekedő képesség 

minősítési rendszerével is kell foglalkoznunk. Az anyag elment és a tagszervezetek is 

megkapták, külön kérés tagságot tájékoztassuk.  

 

Felvetődött a LÁT-nál miért szükséges a térkép másolat. Szakály József: nem mindenhol 

kötelező a rendelet általános szabálya fogalmazta meg az OTP ügyintézőkön múlik, kérik 

vagy nem. A gyakorlat nem egységes. Az eddigi igénylők 60%-a elutasításra került. 

Műszaki hiányosságok és egyéb észrevételek miatt. Balázs Zoltánt behívta beszélgetésre az 

elnök asszony. szóba került egy félkarú mozgássérült igénylő esete, amely a Facebookon is 

megjelent. A meglévő LÁT szabályt az elnökség hatályon kívül helyezte, viszont 

szükséges egy szabályozás kidolgozása melyre Zsizsut és Bodor Zoltánt kérték fel. 

Megfogalmazódott a kérelmeket nem a MEOSZ-nak kellene elutasítani. Komoly szakmai 

aggályok merültek fel. Szakály Józsefen keresztül mehet ki a LÁT vélemény. Lépni kell de 

sürgősen. Fűtéskorszerűsítésnél LÁT igény esetén az eszközök cseréje is támogatható. 

Balázs Zoltán LÁT igény elutasítását a MEOSZ az OTP értesítés előtt bírálja el külön. 

Amennyiben indokolt az elutasítást bírálja felül. Megfogalmazásra került a javaslati 

lehetőség visszakerülhetne a MEOSZ  tagszervezetekhez. Jelenleg a 19 megyei egyesület 

kapna jogosultságot. Heti bírálat kb. 4 db. lenne amely kivitelezhető.  Ezzel kapcsolatos 

felkérést kiküldik a megyei egyesületeknek és a MEOSZ várja válaszukat. 

 

Bukta László levezetőelnök: kéri elnökséget, van-e észrevétel, kérdés a beszámolóval 

kapcsolatosan? Nem érkezett javaslat, kérdés, ezért határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-4/2016(II-03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta lászló LÁT szakmai 

beszámolóját. 

 

Erzsébet programról Gáspár László tartott beszámolót, elmondta, hogy januárban közel 

200 pályázó kereste meg az egyesületünket. segítséget kértek a pályázatok elkészítésénél. 

A munkák zavartalan lemenetele érdekében az irodában valamennyi munkatárs – Pajor 

Tamás, Panyi Tünde, Balogi Sándorné és Gáspár László- bekapcsolódott a pályázatok 
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elkészítésébe. A pályázatok megjelenéstől folyamatos volt az érdeklődő. A feltorlódott 

munkák miatt első hetet követően még újabb kollégák segítettek. Deáki Imréné és Bukta 

László elnök is nagyon sokat tett az igények kielégítésében. Munkánk sikerét bizonyítja, 

hogy megelégedéssel távoznak a sorstársaink. Továbbiakban az alapítvány kivonatából 

szeretnék tájékoztatást adni az elnökségnek: 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program 

keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése 

érdekében – nyugdíjasok számára üdülési pályázatot hirdetett. Az Alapítvány a pályázattal 

elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési 

támogatásra kizárólag a felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul 

megfelelő kedvezményezettek jogosultak. 

Kedvezményezettek azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. 

életévét betöltött személy, akinek rendszeres, a 2016. évre megállapított havi teljes összegű 

ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem 

rendelkezik. Azon pályázó, aki a „Kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjasok számára 

2016” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, jelen kiírás keretében nem részesülhet 

az Alapítvány által nyújtott támogatásban. Elnyert támogatás esetén a támogatott 5000 

Ft önrész befizetésével veheti igénybe az üdülési szolgáltatást elő-, valamint utószezonban, 

az alábbiakban jelölt időszakokban: − előszezonban: június 15-ig; − utószezonban: 

szeptember 1. − december 31. között megkezdett üdülésre. 

Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló elektronikus kártya 

segítségével vehető igénybe a pályázati önrész befizetését követően, a szállásfoglalás 

során kiválasztott üdülőkben. 

Általános pályázati feltételek 

 

• A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó személy a 

www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött 
egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt 

követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) 

kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A pályázattal kapcsolatos mindennemű 

kommunikáció a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Egy e-mail címmel 

kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges. 

• Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon a kötelező 

adatokkal feltöltött pályázói profillal lehet. 

• A pályázói profil kötelező melléklete a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok 

kezeléséhez” elnevezésű dokumentum, amelyet kizárólag az Alapítvány által 

meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet 

benyújtani. A megfelelően kitöltött nyilatkozatot kép formátumban (JPG vagy PNG 

formában, de 1 MB-nál nem nagyobb méretben) a pályázat benyújtását megelőzően 

a hozzajarulony@erzsebetprogram.hu e-mail címre kell elküldeni. A Hozzájáruló 

nyilatkozat kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben arról az e-mail 

címről küldi el a pályázó, amelyikkel a felületen regisztrált. 

• A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, a Hozzájáruló 

nyilatkozat megküldése nélkül a pályázat automatikusan elutasításra kerül. 

http://www.erzsebetprogram.hu/belepes---regisztracio
http://www.erzsebetprogram.hu/belepes---regisztracio
http://www.erzsebetprogram.hu/uploads/File/pdf_allomanyok/Hozzajarulo_nyilatkozat.pdf
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• Pályázat benyújtása kizárólag a kötelező adatokkal kitöltött, jelen pályázati felhívásban 

rögzített feltételeknek megfelelő pályázói profil rögzítését követően válik elérhetővé. 

• Egy pályázat keretében kizárólag egy jogosult személy nyújthatja be jelentkezését. 

• Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány támogatásában. 

• A pályázat véglegesítésére kizárólag a kötelező pályázói nyilatkozatok elfogadását 

követően van lehetőség. 

• Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség. 

• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti. 

• A pályázat benyújtását követően pályázat azonosító számot, úgynevezett 

pályázatazonosítót
1
 kap. 

 • A pályázó legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül az Alapítványtól e-

mailben kap tájékoztatást pályázatának feldolgozási eredményéről. 

• Az üdülési támogatás igénybevételének feltétele a pályázati önrész határidőben történő 

befizetése az Alapítvány részére. 

• A pályázati önrész befizetésének határideje: 2016. március 31. Az önrészt egy 

összegben kell az Alapítvány által megküldött postai csekken keresztül vagy a 

www.erzsebetprogram.hu honlapon elektronikus bankkártyás fizetéssel az Alapítvány 

részére megfizetni. 

• Amennyiben a pályázati önrész a megjelölt határidőig nem kerül befizetésre, úgy a 

benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül. 

• Az elnyert üdülési szolgáltatást a nyertes pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon 

feltüntetett szálláshelyeken vehetik igénybe. 

• A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 

2015-ös évben nem nyert támogatást az Alapítványtól.  

• Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de 

legkésőbb 2016. február 29. napjáig állnak fenn. 

• A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás 

megszervezésére, valamint az utazás költségeire. Amennyiben a támogatás nem 

kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett 

önrész visszafizetésére nincs lehetőség. Gáspár László  megköszönte a figyelmet és 

kérte az elnökséget fogadja el a tájékoztatóját. 

 

Bukta László levezetőelnök: kéri elnökséget, van-e észrevétel, kérdés a beszámolóval 

kapcsolatosan? Nem érkezett javaslat, kérdés, ezért határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-5/2016(II-03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Balogi Sándorné és Gáspár 

László munkatársak, az Erzsébet programmal, üdüléssel kapcsolatos szakmai beszámolóit. 

 

Ducsai Judit Tanácsadó-Mentor szakmai beszámolója: Egyesületünk a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás 

magvalósítása érdekében biztosítja a segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét a 

munkaerő-piaci szolgáltatások és egyéb életvitelt segítő humánszolgáltatások keretében.  
Amennyiben a munkavállaló képességének, személyiségének és munkaerő-piaci 

helyzetének megfelelő foglalkoztatás megvalósítása akadályokba ütközik, a gátló 

http://www.erzsebetprogram.hu/belepes---regisztracio
http://www.erzsebetprogram.hu/szallashelyek
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körülmények feltárásához, megszüntetéséhez a munkáltató javaslatot tesz a MEOSZ mint 

segítő szolgáltatásokat végző szerv igénybevételére. 

 

A segítő szolgáltatások igénybevétele történhet munkavállalóink, illetve az egyesület, 

rehabilitációs tanácsadó és mentor kezdeményezésére, a munkavállaló számára segítő 

szolgáltatás igénybevételének felajánlásával. A segítő szolgáltatások igénybevétele 

önkéntes, munkavállalóink meghatározhatják, hogy a számukra felajánlott szolgáltatások 

közül melyikre tartanak igényt. Egyesületünk legfőbb célja, hogy olyan szervezett 

tevékenységet biztosítson a foglalkoztatás területén, melyet hosszú távon vagy véglegesen 

megváltozott munkaképességű ember el tud végezni. Önbizalmának, képességeinek 

fejlesztése, a relatív egészség kibontakoztatása, az egyén mentális, szociális szférájában és 

ezek összekapcsolása révén társadalmi integrációja.  

 

A munkamegosztásnál azonban figyelembe vettük, hogy milyen kapacitással rendelkeznek, 

és milyen területen tudják ezt minél teljesebb mértékben alkalmazni. A megváltozott 

munkaképességű munkavállalók társadalmi rehabilitációjának kiemelt céljaként kell 

kezelni, hogy a lehető legszínvonalasabb képzésen, fejlesztésen, valamint 

munkatevékenységük szakmai kisérésén keresztül a lehető legszélesebb szakmai 

perspektívát nyissuk meg előttük, ezáltal biztosítva a munkavégzés jelentette társadalmi 

részvételt. Az Egyesület fontosnak tartja dolgozóinak szakmai továbbképzését, fő 

tevékenységének és céljainak magas színvonalú ellátása érdekében. Ennek megfelelően 

folyamatosan figyelemmel kíséri és megpályázza az elérhető és a szakmai munka 

fejlesztése szempontjából releváns képzési lehetőségeket. 

 

Minden munkavállalónk számára elérhető, a helyzetének és állapotának megfelelő és 

szükséges szociális és egészségügyi ellátás. Ennek a folyamatnak része, a munkavállalók 

ügyeiben történő rendszeres konzultáció a szociális és egészségügyi intézmények 

munkatársaival, valamint az üzemorvossal. A munkavállalók problémái nagyon sokrétűek, 

de egy ilyen széleskörű segítői rendszer együttműködésének eredménye, hogy mindig 

születik megoldás. Előzetes ügyintézéssel és munkaidő-kedvezménnyel támogatjuk 

munkavállalóinkat bizonyos egészségügyi szolgáltatások igénybevételében (pl. 

gyógytorna, hallásvizsgálat, stb.). 

Egyesületünk legfőbb célja, hogy olyan szervezett tevékenységet biztosítson a 

foglalkoztatás területén, melyet hosszú távon vagy véglegesen megváltozott 

munkaképességű ember el tud végezni. Önbizalmának, képességeinek fejlesztése, a relatív 

egészség kibontakoztatása, az egyén mentális, szociális szférájában és ezek 

összekapcsolása révén társadalmi integrációja.  

 

Az Egyesület fontosnak tartja dolgozóinak szakmai továbbképzését, fő tevékenységének és 

céljainak magas színvonalú ellátása érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan 

figyelemmel kíséri és megpályázza az elérhető és a szakmai munka fejlesztése 

szempontjából releváns képzési lehetőségeket. 

A foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében a rehabilitációs 

tanácsadó valamennyi a rehabilitációban érdekelt munkavállaló esetében feltárta az egyén 

meglévő képességeit és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó körülményeket, amelyeket a 

személyes rehabilitációs tervben rögzít. A tervet az NRSZH szakvéleménye alapján 
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készítette el. Amennyiben a szakvélemény rehabilitációs javaslatot nem tartalmazott, a 

tanácsadó az üzemorvos egészségügyi alkalmasságra vonatkozó szakvéleményét 

mérlegelve tett javaslatot a terv tartalmára. A tervet minden megváltozott munkaképességű 

munkavállalóval elkészítette, és évente egy alakalommal értékelte, és szükség esetén 

módosította.  

 

 A rehabilitálható megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek, 

készségeinek felmérése, és számára a képességeinek megfelelő munkakör 

kijelölése. Az első lépcsőfok célja a képességek felmérésével és a megfelelő 

munkakör kijelölésével megteremti a fejlődés alapjait. 

 A foglalkoztatás biztosítása védett körülmények között, melynek alapvető célja a 

munkához történő szoktatás (amennyiben korábban nem végzett munkát a 

munkavállaló védett foglalkoztatónál), a munkafegyelem, a munkafolyamatok 

ellátásához szükséges figyelem és a munkakörülményekhez történő alkalmazkodás 

elsajátítása. 

 A kijelölt munkafolyamat/ok gyakorlása, melynek célja a meglévő készségek és 

képességek fokozatos, folyamatos fejlesztése a segítő részéről történő nyomon 

követése, összevetve a nyílt munkaerő-piacon várható teljesítmény 

követelményekkel. 

 A kijelölt munkafolyamat megfelelő elsajátítása és a meglévő készségek, 

képességek kifejlesztése után a rehabilitációs mentor felügyelete mellett maximum 

4 hónap időtartamra nyílt munkaerő- piaci szolgáltatónál történő munkakipróbálás, 

felkészülés a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra. A munkakipróbálás 

eredményes, ha a tranzitfoglalkoztatott teljesítménye maximum 30 %-kal kevesebb, 

mint a nyílt munkaerőpiacon már jelenlévő egészséges munkavállalóké. 

 A tranzitált munkavállaló ténylegesen részt vesz a nyílt munkaerőpiacon, ott 

legalább hat hónapig dolgozik. Maximum hat hónapi időtartamig az eredményes 

tranzitálás érdekében a rehabilitációs mentor segítése biztosított. 

 

A tranzit foglalkoztatás eredményes lesz, amennyiben a tranzitálás lépcsőfokainak 

teljesítése során a fenti személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek folyamatosan rendelkezésre 

állnak. A feltételek együttes fennállása teszi lehetővé, hogy a tranzit foglalkoztatott 

munkavállaló a munkakipróbálási szakaszt követően a nyílt munkaerő- piaci foglalkoztató 

állományában is legalább hat hónapon keresztül foglalkoztatva legyen. 

 

2015 januárjától a tranzit foglalkoztatottakkal munkaszerződést kötöttünk. Fontosnak 

tartottuk, hogy a foglalkoztatás értékteremtő tevékenység legyen akár úgy, hogy a 

foglalkoztatottak szükségleteit, akár az egyesület érdekeit képviselje. Az értékteremtő 

tevékenység azt jelenti, hogy a képzés és a foglalkoztatás szervesen összekapcsolódó 

folyamatot képezzen. A foglalkoztatottak olyan ismereteket szerezzenek, melyeket 

elméletben és gyakorlatban egyaránt alkalmazni tudnak. Fontosak az olyan tevékenységek, 

amelyek sikerélményhez juttatják a résztvevőket, és látják a végeredményt, azaz a nyílt 

munkaerőpiacon való elhelyezkedést. A munkaerőpiac társadalmi és gazdasági jelenségek 

színtere, a munkaerő kínálat és a kereslet kölcsönhatása. 

 

A sikeres tranzitálás érdekében nagyon fontos az RSZSZ képviselőjével való szoros 

együttműködés a jövőben is, hiszen a munkáltatók munkaerőigényüket és az azzal 

kapcsolatos sajátosságokat, jellemzőket a munkaerőigény bejelentő lapon teszik meg.  
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A jövőben létrejövő partneri viszonyainknál az együttműködési megállapodás 

megkötésével párhuzamosan, a munkáltatói profilok is kitöltésre kerülnek, melyekben 

láthatóvá válik, hogy milyen munkakörre, milyen igényeket támasztanak. Egyesületünk 

pedig elkészíti a munkavállalói profilokat a tranzit dolgozóinknál. Természetesen a sikeres 

tranzitálás érdekében meglévő partneri viszonyainkra is kiterjesztjük ezen igényünket. 

Ducsai Judit  megköszönte a figyelmet és kérte az elnökséget fogadja el a tájékoztatóját. 

 

Bukta László levezetőelnök: kéri elnökséget, van-e észrevétel, kérdés a beszámolóval 

kapcsolatosan? Nem érkezett javaslat, kérdés, ezért határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-6/2016(II-03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Ducsai Judit Tanácsadó- 

Mentor megváltozott munkaképességű dolgozókkal kapcsolatos szakmai beszámolóit. 

 

V. napirendi pont: Indítványok, javaslatok, egyebek, közérdekű bejelentések  

Bukta László elnök indítványozta: A csoport taggyűléseket meg kell tartani minden az 

egyesületünkhöz tartozó településen, egybekötve a helyi küldöttek megválasztásával, Kérte 

az elnökséget határozatba foglalja, legkésőbb október végéig le kell bonyolítani a 

taggyűléseket és egyben a küldöttek  választását is. Indokként fogalmazódott megaz 

időpont rögzítésének oka: legyen még idő 2016-ban az egyesület Választó 

Küldöttközgyűlés lebonyolítására.  

 

V-7/2016(II-03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László elnök indítványát 

és egyben megjelölte a csoport taggyűlések 2016 október végéig lebonyolítását valamennyi 

területen. 

 

Bukta László elnök indítványozta: A Támogató Szolgálat normatív finanszírozásának 

megváltozása miatt javasolja az elnökségnek, hogy az egyesületi fő bankszámláról 

vezessünk át 1,5 milli forintot a Támogató szolgálat bankszámlájára. Indok a bérek és 

járulékok zavartalan kifizetése. Mivel a finanszírozási feltétel megváltozott, előfordulhat, 

hogy az átutalások esetén gond keletkezik.  

 

Bukta László levezetőelnök: kéri elnökséget, van-e észrevétel, kérdés az indítvánnyal 

kapcsolatosan? Nem érkezett javaslat, kérdés, ezért határozathozatalra kérte az elnökséget: 

 

V-8/2016(II-03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László indítványát és 

egyben kérte a főszámláról való 1,5 millió forint átvezetését. 
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Kuruczné Panyi Tünde: A Polgármesteri Hivataloknak elküldött 2015. évi közhasznú 

beszámolónk következménye, hogy egyesületünk elnökét felkérték a mezőkövesdi soron 

következő önkormányzati testületi ülésen adjon számot a beszámolóval kapcsolatosan. 

Szerdai testületi ülésen megjelent egyesületünktől Bukta László elnök és Kuruczné Panyi 

Tünde. Az ülésen Dr Fekete Zoltán Mezőkövesd polgármestere elismerően nyilatkozott 

egyesületünk munkájáról - kérte Bukta László elnököt, elismerését tolmácsolja 

dolgozóinak mondta Kuruczné Panyi Tünde ifjúsági referensünk.  

 

Korenné Orosz Edit „Kéz a Kézben” Támogató szolgálatunk vezetője, a Magyar Állami 

Kincstár ellenőrzéssel kapcsolatos összegző beszámolót adott az elnökség számára melyet 

örömmel nyugtázott és elfogadott. 

 

  V-9 /2016(1I-03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 11 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Korenné Orosz Edit „Kéz a 

Kézben” Támogató szolgálatösszegző beszámolóját, amely a lebonyolított ellenőrzéssel 

volt kapcsolatos. 

 

Mivel több indítvány, javaslat az elnökségtől és a meghívottaktól 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. február 11. 

 

 

 

………………………………….   …………………………… 

     Balogi Sándorné hitelesítő                                  Molnár Józsefné hitelesítő  
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