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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 07. 13.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

 

 

1./     A Civil kerekasztal 07.12-én volt megtartva. 

 A napi rendi pontok a következők voltak:  

- az új civil törvény tervezete. 

- Mezőkövesd város Ifjúsági konferenciája 

- Pályázati együtt működés a Humán Integra Alapítvánnyal 

- Matyóföldi Folklórfesztivál segítéséről. 

 

  

 Az új civil törvénytervezet nagyon kemény és megnehezíti a további civil szervezetek 

működését. Közhasznú Szervezet pályázhat csak a közeljövőben. Az NCA- helyett az NEA 

lesz majd. A most megnyert NCA-nál a Támogató Intenzitás résznél kell majd egy indoklás, 

melyet a Civil szervezet tagjaival készítjük el. 

A civil törvénynél tovább működnek a klubok is, melyek kevés támogatás kapnak majd. Az 

egyesületek továbbra is pályázhatnak. Itt folyamatosnak kell lenni a pályázatnak, akkor is ha 

nem nyert a pályázat, nem szakadhat meg a folytonosság. 

ACivil szervezetnél újra regisztrálni kell, elektronikusan 2011. szeptember hóban. 

  

Felelős: Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő:       folyamatosan 

 

 

 

2./     2011.07.14-én Miskolcon az ÖNÉ-nél lesz országgyűlési képviselővel kötetlen 

beszélgetés a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek sorsáról. 

 Az Országgyűlés elé kerülő törvényekkel meghatározandó fogyatékosságban, illv. a 

tartós egészségkárosodásban élő embereket alapvetően érintő változásokkal kapcsolatos 

javaslatainkat szeretnénk a képviselő úr elő terjeszteni. 

 A „sarokpont” a MEOSZ által megfogalmazott a rászorultak érdekképviseletének és 

jogainak orvoslata érdekében. 

 

 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          július 14. 

 

 



 

3./  Az SM klub vezetője írjon minden fellépő egyesület részére egy köszönő levelet, hogy  

         Az Országos rendezvény lebonyolításában részt vett és emelte annak színvonalát. Külön 

         köszönetünket fejezzük ki Napsugár Anna és jeltáncos csoportja tagjai számára akik 

         Budapestről jöttek, hogy előadásukkal szórakoztassák a konferencia résztvevőit. 

  

Felelős:             Gáspár László 

Határidő           folyamatosan 

 

4./ Az egyesület elnöke azt kéri a dolgozóktól, hogy figyeljék az új törvényeket a 

gyógyszertámogatással kapcsolatban, hogy kik lesznek azok a személyek, akik ezt 

igényelhetik. Ha felkeresik az egyesületünket a rászorult személyek, akkor megfelelő 

felvilágosítást tudjunk nekik adni. 

 

Felelős:                Balogi Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

5./     A másik nagyon fontos kérdés a segédeszközök beszerzésének lehetősége, a rászorultak 

         segítése, tanácsadása. Ha az egyesület tulajdonában van olyan segéd eszköz amit nem  

         használunk napi rendszerességgel azt oda lehet adni az arra rászorulónak, egy átvételi  

         elismervény ellenében, melyben le van írva a rá tartozó kötelezettség is. 

       

Felelős:     Golyha Csaba 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

6./     Készíteni kell egy tájékoztatót azoknak az egyesületi tagoknak, akiknek fogyatékkal élő  

         gyermeke van, és a család gondozza. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy sajnos, ha  

         nem fizet maga után TB. járulékot és nyugdíjjárulékot akkor nem jogosult nyugellátásra  

         méltányossági alapon sem. Nézzünk utána a jogszabályváltozásokban, hogy milyen  

         lehetőség van a gondozók részére. Illetve az árva ellátás esetében is milyen törvény  

         módosítás van. 

 

 Felelős:                Balogi Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./   Figyelni kell az új törvénymódosítások szerint, hogy kik lesznek jogosultak a gépkocsi 

       szerzési támogatásra , mert nagyon sok sorstárs, fogja megkeresni az egyesületünket, 

       azért mert az eddigiek szerint még jogosult volt arra, hogy igényeljen, de az új törvény 

       értelmében már nem lesz lehetősége az igénylésre és ezt kell nekünk megmagyarázni  

       a kérelmezők felé.   

          

 

Felelős:               Balogi Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


