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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. május 11. 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: Erdős Marietta 

  

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

megjelentek számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 8 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              9 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 elnök: Nagy szeretettel köszönti a vezetőségi ülés valamennyi résztvevőjét.. 

Meghívót kapott egyesületünk akkreditált MMK-s és a támogató szolgálat munkatársai 

(jelenléti ív csatolva). Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 

hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek Erdős Mariettát, jegyzőkönyv hitelesítőknek 

pedig Balogi Sándornét és Molnár Józsefnét. 
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V-1/2016.(V.11.) sz. HATÁROZAT 

 

 

A vezetőség egyhangúlag 8 igen szavattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazza az elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Erdős Mariettát és két 

jegyzőkönyv hitelesítőt: Balogi Sándornét és Molnár Józsefnét. 

 

Bukta László levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra és egyben kéri az 

elnökség tagjait, amennyiben napirendi pontok változtatását, vagy új napirendi pontok 

felvételére van javaslat az most tegyék meg.  

 

Napirendi pontok 

 

1.Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

Ea: Bukta László elnök 

2. Tájékoztató a MEOSZ 2016. április 25-i elnökségi ülésről és a május 3-6-ig 

megrendezett MEOSZ Küldöttközgyűléséről  

Ea: Bukta László elnök 

3. Beszámolók az egyesület mentor-tanácsadója: Aktuális jogszabályi változások   

  Ea: Ducsai Judit mentor-tanácsadó 

4. Esélyórákkal kapcsolatos tennivalók 

Ea: Panyi Tünde, Komjáthy Zsolt óraadó munkatársak  

5. A Jelölő Bizottság jelentése a 2016 év végi választással kapcsolatosan  

Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

6. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

 

 

Az elnökségtől nem érkezett javaslat. A levezető elnök határozat hozatalt rendelt el. 

 

V-2/2016.(V.11.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség 8 igen, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 

előzetesen kiküldött, és az ülésen ismertetett napirendi pontokat.  

   

 

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről: 

 

Bukta László elnök: 

-A MEOSZ elnökségi ülés óta történtekről az elnök a második napirendi ponton belül 

részletesen beszámolt. 

 

-Egyesületünknél minden rendben zajlik, zajlott le az előző elnökségi ülés óta. A céljainkat 

elértük, munkánkat a kiírt ütemben teljesítettük. 

 

-A Bükkalja szabadidő és parasport egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Ennek célja: egészséges és fogyatékos emberek számára sportlehetőség, parasport 
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fejlesztése, fogyatékosok művészeti oktatása, tehetséggondozás, érdekvédelem, társadalmi 

elfogadtatás. 

 

Bükkalja szabadidő és parasport egyesület elnöke: Ébert Zoltán, alelnöke: Bukta László, 

jogász: Pribéli Balázs 

 

 

 

-Lehetőségünk nyílt csatlakozni egy érdekvédelmi szervezethez, hogy eredményes legyen 

a munkavégzésünk. A kormányzattal csak szervezetben lehet célt elérni, mert a 2,6 millió 

forintos támogatás összege 1,1 millió forintra csökkent. 

 

V-3/2016.(V.11.) sz. HATÁROZAT 

 

Az egyesület elnöksége 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 

Nyíregyházi Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-

hez való csatlakozást. 

 

 

 

II./ Tájékoztató a MEOSZ 2016. április 25-i elnökségi ülésről és a május 3-6-ig 

megrendezett MEOSZ Küldöttközgyűléséről  

 

-A MEOSZ új munkatársakat mutatott be, jogász és szociális szakértő 

személyében, hozzájuk lehet problémáinkkal fordulni, írásban, e-mailben 

továbbítani az elnok@meosz.hu  címre. Megpróbálnak megoldást keresni minden 

problémára.  

A törvényalkotók felé jelezzük a problémákat, hogy módosítással vagy 

törvényváltoztatással tudjanak segíteni. 

 

 -A Támogató szolgálat vezetője Csomor Krisztina lett 

 

 -36 MEOSZ munkatársból 2 főnek lett felmondva. 

 

-LÁT-a MEOSZ-nak nem tisztje, hogy megállapítsa, hogy az akadálymentesítés 

passzol e a kérőhöz, hanem az OTP-ből beküldött kérelem tényleg 

akadálymentesítés e. Ha a kérelmező életvitelét megkönnyíti, akkor a kérelmet jóvá 

kell hagyni. 

 

 -Súlyos mozgáskorlátozottak életvitelét megkönnyítő eszközökhöz 1,5 millió forint 

támogatási igényt nyújtott be a MEOSZ a minisztérium felé. Az eszközökre szánt 

összegnek eddig töredékét használtuk fel országos szinten. 

 

 -Autóvásárlási támogatás: a súlyos mozgássérültek magasabb összegű támogatásra 

pályázhatnak, 2017-től 20 újonnan kiírt pályázatra lehet számítani (szállítani kell; 

kerekes székes; a sofőr is kerekes székes és nem tud kiszállni a székből; 2 kerekes 

székes van 1 családban; nagyobb terű autóra van szükség) 

 

mailto:elnok@meosz.hu
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 -Állami támogatást az egyesületek a MEOSZ-on keresztül megkapták 

- Tagarányos támogatást: a szerződéskötés után egy héttel megküldik a 

keretösszeget. 

-A gyöngyösi csoport veszi át a Heves megyei irányítást 

 -Megyei szintű szolgáltatási központok szervezése 

-képzések (MEOSZ munkatársaknak, elnökségnek, tagegyesületi 

elnököknek, tagoknak) 

  -2-3 milliárdból kell kivitelezni a képzéseket 

-Kovács Ágnes infrastruktúra fejlesztést ígért minden egyesületnél, számítógépes 

hálózat fejlesztést  

-Megújult a MEOSZ WEB-lapja, egyszerű kezelhetőség, személyes elektronikus 

problémamegoldás, új logó készült 

-IFI csoport is lecserélte a logóját 

 

 

 

 

III./ Beszámolók az egyesület mentor-tanácsadója: Aktuális jogszabályi változások   

 Ducsai Judit:  
-2016. évi XXVI. tv., 2011. évi CXCI. tv.-ről esett szó, amelyek a 2016. 

május 1-jétől érvénybe lépett MMK-s munkavállalók személyes ellátására 

vonatkozik. 

 -eltörölték az időkorlátot 

 -pénzbeli korlát a minimálbér 150 %-a 

 -rehab. ellátottak legkisebb összegű ellátása 33.075 Ft. 

   

 

  -2011.(XII.29.) 327-es kormányrendelet (tv. tervezet) 

  -foglalkoztatás területén esélyegyenlőség 

  -munkahelyteremtés az MMK-soknak 

  -szolgáltatási formák bevezetése 

   -egyéni tanácsadás 

   -pálya tanácsadás 

   -pszichológiai tanácsadás 

   -mentori tanácsadás 

   -csoportos tanácsadás 

   -foglalkoztatás rehabilitáció 

-mentornak: a végzettsége minimum gyógypedagógiai, pszichológiai, vagy 

bölcsész végzettség legyen. 

 

-Keretszerződés: beszámolási kötelezettség a tranzit foglalkoztatásról 

kötelező lett. 
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IV./ Esélyórákkal kapcsolatos tennivalók 

  Panyi Tünde:A Szent István Katolikus Általános Iskola iskolaigazgatójával 

le volt fixálva az időpont, ( május 10. kedd)és a helyszín ahol az esélyóra megrendezésre 

került ( ebédlő). Két osztály részt vett a tréningen, ami a következő képpen épült fel: 

bemutatkozás (5perc), elméleti tréning (20 perc) gyakorlati tréning (20 perc).  

 

Az elkövetkező esélyórákat még egyeztetni kell, de már jelentkezett Mezőnagymihály, 

Mezőnyárád, hogy szívesen látnának minket újra. 

 

 

V./ A Jelölő Bizottság jelentése a 2016 év végi választással kapcsolatosan 

 Korenné Orosz Edit:  

  -JB tartson egy olyan ülést, ahol mind az 5 fő részt vesz.  

  Ennek időpontja 2016. május 19. csütörtök, helye: Mezőcsát 

 

-Elkezdődtek a csoportgyűlések, tájékoztatjuk az új rendeletekről a 

tagokat, sorstársakat, LÁT, közlekedő képesség megszerzése, gk. 

szerzési támogatás, információs napok szervezése, ezeket október 

végéig be kell fejezni. 

 

 -A küldöttek javaslatot tegyenek a JB felé. 

 -A JB tájékoztatást adjon a javasolt személyekről, indoklással. 

 

 

VI./ Indítványok, javaslatok, egyebek 

  

A Máltai Szeretetszolgálat 16-35 év közötti fiatalokat vár a Balaton mellé 1 hetes 

ingyenes táborba. A sérült fiatal vihet kísérőt, lehetőség szerint vele egykorú ép személyt. 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2016. május 18. 

 

 

 

 

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

 

    Balogi Sándorné hitelesítő     Molnár Józsefné hitelesítő 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 


