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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): 2017. Július   05-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 jegyzőkönyv hitelesítőt választanak. 

 

Az ülést megnyitja Bukta László egyesület elnöke és egyben kéri, az elnökségi ülés megjelent 

tagjai válassza meg levezető elnöknek vagy tegye meg javaslatát a levezető elnök személyére. 

Más személyre javaslat nem érkezett, szavazást kér. 

 

V-1/2017.(VII.05.) sz. HATÁROZAT 

 

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

elnökségi ülés levezető elnökének: Bukta Lászlót 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilárd 

 

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

számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 8 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              5 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 73 %-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 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). Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. 

Jegyzőkönyv vezetőnek Lázár Szilárdot, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Panyi Tündét  és 

Márkus Mária  Noémit . 

mailto:kovesdi12@t-online.hu
http://www.msmke.hu/
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V-2/2017.(VII.05.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangúlag 8 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Lázár Szilárdot  és két jegyzőkönyv 

hitelesítőt: Panyi Tündét  és Márkus Mária Noémit  

Bukta László elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott postán  

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző ülés óta történtekről  

               Ea. Bukta László elnök            

2. Tájékoztató a MEOSZ 2017 Július 03-i elnökségi üléséről  

               Ea: Bukta László elnök  

3. Tájékoztató a skeres megítélt pályázatokról –MMK, NEA, MEOSZ ebből adódó 

feladataink 

               Ea:  Panyi Tünde pályázat megbízott  

4. Szekciók lubok beszámoltatása.-Reuma, Természetgyógyász, SM, Heine-Medine 

Ifjúsági tagozat, 

                Ea: Varga Istvánné, Karácsony Sándorné, Gáspár László, Balogi Sándorné, 

Panyi Tünde  

5. „Kéz a kézben támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés  

                Ea: Korenné Orosz Edit  szolgálatvezető  

6. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

 

V-3/2017.(VII.05.) sz. HATÁROZAT 

 

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

előzetesen megküldött és a levezető elnök által ismertetett napirendi pontokat. Indítvány javaslat 

más napirendi pontra nem érkezett. 

 

Bukta László elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Az elnökségi tagokból jelen van 

8 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

 

I. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

A csapatépítő tréning helyszínéről történt javaslat illetve született döntés. Az elnökség 

egyhangúan 8 fő igen szavazattal,  Jósvafő mellett döntött  

A következőkben fontos feladatunkról , a már évek óta sikeres szünidő búcsúztató 

megszervezéséről esett szó. Az előző években meghívott előadókat, két-három új 

előadóval kiegészítve kell meghívni. Játékos vetélkedőnknek is nagy sikere van a 

gyerekek körében, azt szintén össze kell állítani. Adománykérő levelek ki lettek küldve 

támogatóinkhoz. A média irányába is jelezni kell rendezvényünket a helyi média 

jelezte, szivesen csinálnának riportot a rendezvényről.  

A Magyar Nemzeti Bank teljes összeggel támogatta a támogató szolgálatunk új  

gépjárművének beszerzését. 

Jogsegélyszolgálatunk keddtől csütörtökig „működik” előzetes időpont egyeztetés 

szükséges a feladatot  titkárunk Dr. Kertész Mátyás látja el . 
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V-4/2017.(VII.05.) sz. HATÁROZAT 

 

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót  az 

előző ülés óta történtekről. 

 

V-5/2017(VII.05.) sz. határozat  

 

Az elnökség 8 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a támogatási 

szerződésben szereplő – Ford Transit kombi FWD L2H2 Trend ről Ford Transit Custom 

kombi 1.0/3.10 L2H1 Trend – gépjárműre történő módosítását  

 

II.  Beszámoló a MEOSZ 2017. Július  03-i  elnökségi ülés eseményeiről 
 

Ági: Köszöntése, 8 fővel határozatképes. Napirend módosítás Ági részéről. Földesi Erzsébet írásos 

lemondása, valamint Hegedűs Lajos minden tisztségről való lemondása. Elnökség tudomásul veszi és 

határozattal döntött. 

-Tájékoztatás: Földesi Erzsébet lemondás, már zárt elnökségi ülésen Május 23-án kérésére  szóben 

történt. Ezt követően elnökségi ülés időpontjának egyeztetését követően ültünk le, előtte nem sikerült 

megfelelő dőpontot találni ahol az alelnök is megjelent volna. Hajdúszoboszlón minden nap elnökségi 

üléseket tartottunk, ahol szóba került a FESZT küldöttek megválasztása is. Ale4lnök a Küldöttközgyűlést 

követően már ebéd után haza ment, így megint nem volt lehetőség egyeztetni a FESZT-el kapcsolatosan. A 

mostani ülést megelőző este írásban megerősítette lemondását . (Levele felolvasásra került). 

A levél utolsó mondatai „Megerősítem viszont, hogy a mai napig a mozgássérült emberek jogainak 

elkötelezett aktivistája vagyok és továbbra is az maradok. Ebben még a jelenlegi elnök által 

megalapozatlanul rólam terjesztett ellenség kép sem akadályozza meg” Ági kikérte magának az utolsó 

mondatokban megfogalmazott vádakat. Egyértelműen megfogalmazásra került, miszerint Földesi 

erzsébet sem kirekesztve sem kizárva nem lett az elnökségből ennek ellenére több alkalommal sem jelent 

meg az elnökségi üléseken. 

Székely J.: Sajnálja Zsizsut, de azzal egyetért ha egy csoportba valaki delegálva lett a MEOSZ részéről 

annak kutyakötelessége jelentést adni a MEOSZ elnökségének és képviselni a MEOSZ érdekeit.  

Április 23-i számtalan lehetőség volt arra, hogy jelezze a MEOSZ vezetésnek, hogy a FESZT választását még 

ez évben le kel bonyolítani, valamint május 4-ig le kel adni a jelölteket. Szinte az utolsó pillanatban 

kaptunk értesítést a  május 4-i kötelezettségről. A szoros határidőre való tekintettel sem jött el a MEOSZ 

elnökségi üléseire. Lajos levele: Vannak dolgok, amit nem kell, nem szükséges leírni. A levéllel Lajos saját 

egyesülete nem ért egyet. 

Ági: Hegedűs Lajos távozásáról adott a megjelent érdeklődőknek információt. 

Elnökség óta: Kiváltás témája a Gödi Topházban lefolytatott vizsgálat – nem megfelelő módon folyik a 

lakóházban a szakmai munka. Nemrég látott napvilágot a gödi Topházban lefolytatott ombudsmani 

vizsgálatról szóló jelentés. A gödi eset nem egyedi: lényegében ugyanezt a jelentést lehetne kiadni 118 

másik intézmény neve alatt is. A bentlakásos intézményekben végzett vizsgálataink sorban kiderítették, 

hogy ezekben az intézményekben olyan alacsony színvonalúak a tárgyi és személyi feltételek, hogy a 
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jelenlegi formájukban nem képesek arra, hogy elvárható szolgáltatást nyújtsanak – legalábbis a mindenkit 

megillető emberi méltósághoz való jognak megfelelően. Óriási mértékű a szakmabeliek elvándorlása, és 

nincs utánpótlás. 

Gurbai S.: Ellenőrzés során a jelentés nyilvános-e? Több alkalommal kérdésként fogalmazódott meg. 

Államtitkár dühösen válaszolt a feltett kérdésekre. Ombudsmani Hivatallal is támadóan lépett fel. MEOSZ 

adott csak hangot az emberi jogok védelme fontosságára. Az OFT ülés rövid jellemzése: nem igazán volt jó 

hangulatú időszak. 

Kijelölt szakmai irányhoz kap-e segítséget a MEOSZ-tól? MEOSZ-on belüli monitoring rendszer 

létrehozásának javaslatát az elnökség egyhangúan támogatta. A MEOSZ kellő szakmai tudással 

rendelkezik. A hirtelen kialakult helyzeteket is megfelelően tudja majd kezelni. Igazság feltárás a 

legfontosabb. 

- EMMI felé ápolási díjjal kapcsolatos törvényi változást kezdeményeztünk, anyag készült. 

(mellékletben szerepel) –Válasz levél megérkezett. egyesületek mellékletben megkapták. 

Gyermekvédelmi nevelőszülők kérésére A MEOSZ  javaslattal élt az EMMI felé. Ápolási díjjal 

kapcsolatosan részletes anyag készült a MEOSZ szakértőinek köszönhetően, támogatott, ápoló 

személy szemszögéből gyakorlatilag kellene módosítani. Válasz levél érkezett az EMMI-től. 

mellékletben ezt is megkapták a MEOSZ-tól. Ápolási díj emelésre tettünk javaslatot, illetve a 

biztosítási időre is tettünk javaslatot. A minisztérium levele nem ad túl bizodalmat. Megfontolássá 

teszik az ápolási időszak foglalkoztatás egyes területein. Pl. megrokkanás esetén szolgálati idő 

beszámítását. A válaszra újra szeretnénk, minden ponton reagálni. 

- Kiváltás kapcsán kiküldött levél. Felmerült az ÉFOÉSZ-szel való együttműködési megállapodás. 

MEOSZ ebbe egyes pontokat javító szándékkel beillesztett. A Kitagadás terén a MEOSZ és az 

ÉFOÉSZ más álláspontja van a FESZT tagjaival. Az ÉFOÉSZ a MEOSZ véleményét képviseli, emiatt is 

kellene ez a keret megállapodás. Tartalommal való megtöltés. Nyitottság mások felé. 

Együttműködésről az Elnökség egyhangú szavazattal döntött. 

Ági javaslata: a FESZT ne legyen ÉFOÉSZ nélkül, alapító tagokkal egyeztetni kell, MEOSZ kezdeményezze az 

egyeztetést. Erről is a MEOSZ elnökségétől egyhangú döntés született. 

FESZT és a MEOSZ elnökség közös ülését kezdeményezi, egyeztetés céljából felkeressük a FESZT 

vezetőségét. Az ülés helyszínének megválasztásánál nagy figyelmet kel majd fordítani az akadálymentes 

környezet meglétére. 

- Munka méltósága projekt – színvonalas szakmai anyag készült el – ennek a melléklete is 

kiküldésre került az egyesületek számára. Ombudsman készített vizsgálatot 2012-ben. 

Intézkedések-jogszabály változás. Vizsgálta az Ombudsman, történt-e ezzel kapcsolatban 

intézkedés érdembe. Kérdéseket kaptunk, komolyan vettük. Kérdőív került a MEOSZ blogjába. 32 

kérdés volt. Viszonylag 300-on felül érkezett vissza válasz. Ezen tapasztalatok is bekerültek az 

OMBUDSMAN-nak elküldött válaszba. Javaslatok is készültek. Támogatási forma hogyan segítené 

a foglalkoztatást. Közel 20 oldalas válasz készült. Köszönet a MEOSZ szakértői számára. 

- M3-as Metró állásfoglalás akadálymentesítés terén. Sajtónak a MEOSZ nyilatkozott a Fővárosi 

Egyesület helyett. Józsi Ági nyilatkozott a sajtónak. Minden érintett tárcának megküldésre került a 

szakmai anyag, MEOSZ készítette. Visszajelzés még nem érkezett, mintha nem is lett volna 

elküldve. 2016 tavaszától nem volt hang az M3-as metró átépítéséről. 
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- MNB ajánláskérés, az akadálymentes pénzintézetekről - Javaslatok elmentek a MEOSZ részéről. 

Fogyatékos ügyben, mozgássérült ügyben mi a MEOSZ álláspontja? 

- Közlekedés terén Seszták Miklós felé - EU rendelet kapcsán - kérdést tett fel a MEOSZ. 

Utas jogok teljesítésének feltételei? 4 éves stratégia intézkedéstervet hogyan kívánja teljesíteni? 

- Levél az EMMI-hez: idegen nyelvű érettségivel tapasztalattal Dr. Kőhalmi Andrea Barbara. 

Mozgássérült személyhez érettségikor segítő személy igénybevétele. Levélváltások történtek. Az 

EMM várják az együttműködést a MEOSZ-szal. Példa ként lett említve, azonos módon lehessen 

érettségizni, nyelvvizsgát szerezni a mozgássérültnek is mint az éppeknek. 

- Autó+ 2017-es pályázat. Jelentős változással lett bevezetve. Sok pályázat érkezett, EMMI ragált a 

keretszám növelésre: megduplázzák a pályázati összeget. 

3 elnökségi tag van a MEOSZ-ból elbíráló bizottságba: Mesterházy, Szakály és Székely. 17 formai 

okok miatt kizárásra került. Július 12-én lesz az újabb bírálat. 24 befogadott pályázat érkezett, 500 

információs anyag lett letöltve az internetről. Érdeklődés nagy volt rá. 

- MERI Sport nap sikeresen lezajlott, közel 150 látogató volt. 

- Az MNB felé előterjesztett támogatási kérelem a Paralimpiai évkönyv elkészítéséhez elutasításra 

került. 

- VSZOSZ  tagdíj: 41.700 Ft-ra emelkedett az éves tagdíj, kérés fogalmazódott meg a VSZOSZ 

vezetése felől – érvényesítésre kerüljön a MEOSZ elnökségének állásfoglalása miszerint 

tömörüljünk a szervezethez. Nagyobb esély a tárgyalások során. 

- FOKUSZ Tagszöv. a jövőben nem kívánja végezni a LÁT ügymenetét, finanszírozását. Ezen anyag is 

kiküldésre került a tagegyesületek számára. 

- Tagfelvételi kérelmek: Juhászné Pap Laura: „Együtt Egymásért” mozgássérült Polgármesterük nem 

engedélyezte az első névváltozást. Új alakuló közgyűlés. Az újabb hiánypótlásra vissza küldésre 

került a Bíróság részéről. 2017. márciusában befogadásra került az egyesület, kérték a MEOSZ 

tagfelvételét. Sok a probléma, ezek feltárásában élen járnak a településeken. Dunakeszi 

polgármesterével már jó a kapcsolatuk. Ügyfeltárás, ügyintézés. Tagsága 34 fő, márciusban már 

70 fő. Chikán Csaba együttműködést ajánl. Egyesület összetétele: fiatalok 10-15 fő, többsége 50-

70 év körüli korosztály. Alapszabályuk harmonizációjának megfelel. Fóton van székhelyük, 

ügyfélfogadás havonta 2 alkalommal, e-mail megkeresés történik gyakran. Az elnökség egyhangú 

szavazattal erősítette meg az egyesület kérését. A Ms. Egyesület tagfelvétel megtörtént. 

- IFI tagozat: Tábor szervezése elkezdődött – Agár, lesz, ami befutó lett. Kedvező az ajánlása Az IFI 

tagozat szeptember 3-8-között tervezi tisztújító közgyűlését. Facebook-on lett kiküldve, egyéni 30 

fős táborra számoltak. Egyesületek aktivizálják a fiatalokat. Sport bemutató lenne, amihez 

segítségét kérte Braun Jánostól. Csapatépítő tréning játék terén várják a véleményeket 

javaslatokat.  Az IFI 2017 évre szóló pályázat júliusban lesz kiírva. Ági javasolta 2018-tól május 

végére legyen meg a pályázat kiírása a tagegyesületek IFI csoportjai részére. 

Támogatás kérelem: 

1. Székesfehérvár Megyei Egyesület intézményeit kiutalása a MEOSZ közel 1,5 millió  

2. Linka Ágnes SM beteg levele tábor szervezésére kér támogatást, 6 látássérült, 6 mozgássérült 

számára Balatonbogláron. A Budapesti Egyesület vállalta ennek a finanszírozását. 180.000 

forintról van szó. Budapesti Egyesület elnöke Zsizsu és a pénzügyes nem érhető el telefonon. A 

MEOSZ elnöksége egyhangú szavazattal döntött a MEOSZ támogatás odaítéléséről. Július 6-ára a 

tábor ideje alatt, Balatonboglárra szívesen fogadja a MEOSZ-t képviselőit. 
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3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület kérelme. Fuldoklik az adósságban. 2014. július 1-jétől 

2015. december 31-ig nem fizették a hitelrészleteket. MEOSZ elnöksége visszatérítendő 

támogatásról is beszélt, de a helyzet feltárását követően dönt. 

 

- Zárás - 

 

 

 

II. Tájékoztatás a a sikeres megítélt pályázatainkról  MMK, NEA MEOSZ ebből adódó 

feladataink  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. „Kéz a Kézben „ támogató szolgálat  működésével kapcsolatos jelentés  

 

    Támogatási összeg a tavalyi évvel megegyező . a feladategységek mértéke sem változott  

Idei évre a térítési díjakat április 1 ig kell megállapítani egy különleges változás nincs A 

támogatási összegen felül továbbra is kapjuk a szociális ágazati összevont pótlékot (ágazati 

bérpótlék + kiegészítő pótlék ) 2017 január 31-ig kell a Magyar Államkincstár felé a 2016-évi 

elszámolást elküldeni.( normatív támogatás és ágazati, kiegészítő pótlék) 

2017 évre megállapított 3811 feladategységből félévkor több mint háromezer egység lett teljesítve   

 

 

 

 

VI. Indítványok javaslatok, egyebek 

Indítvány javaslat, nem érkezett.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

     ……………………………………………..         --------------------------------------------- 

   Panyi Tünde   hitelesítő                                  Márkus Mária Noémi hitelesítő 

 

 

 

………………………………………………… 

Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 


