
E M L É K E Z T E T Ő  

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2015. 

07.15-én megtartott munkaértekezletről 

Jelen vannak : A mellékelt jelenléti ív szerint  

1. a Paraolimpiai Bizottságnak, most lesz elnökválasztó ülése. Braun János nem tud 

részt venni, így nem tudjuk még ki lesz a küldött, javaslatot vár a MEOSZ elnökség a 

személyt illetően. 

 

Felelős: egyesületi dolgozók  

határidő : folyamatos  

 

2./Junius 26-án  Egyesületünk 20 éves rendezvényére került sor.Nagy szervezést 

igénylő rendezvényünkről, elismerően nyilatkozott egyesületünk vezetősége. 

Elnökünk Bukta László „Ember az emberért kitüntetés ezüst fokozatát kapta meg 

20 éves munkája elismeréseként, melyet Kovács Ágnes  a MEOSZ elnöke illetve 

Székely József  a MEOSZ elnökségi tagja  adott át. 

 Felelős: Egyesületi dolgozók  

Határidő: lejárt  

  

4./ A MEOSZ elnökségi ülésén elnökünk Bukta László mint elnökségi tag is részt vett 

elmondta, a mostani elnök Kovács Ágnes nem akarja folytatni, az előző elnök Dr. 

Hegedűs Lajos munkáját. Teljesen új dolgokba akar kezdeni. a foglalkoztatásról és a 

rehabilitációról , képzésről átképzésről speciális képzésről esett még szó a három 

órás megbeszélésen   

 

 Felelős: Bukta László  

 Határidő: lejárt   



 

5./Szabadságok nyári felhasználását, beosztását meg kell csinálni. Lehetőleg 

minden dolgozó jelezze mikor szeretne szabadságra menni, a nyár folyamán.az év 

végére bent maradt szabadságok miatt fontos a szabadságok megfelelő kezelése 

mondta el Újhelyiné Bukta Mónika   

Felelős: Újhelyiné Bukta Mónika 

 Határidő : folyamatos  

 

 

6./Ombudsman kérte, a L.Á.T. törvények módosítását, illetve megoldást arra, hogy 

ne az OTP kezelje a látot, mivel sok a járulékos költség és a pénzintézet által 

hozzáadott költségek is magasak  

 Felelős : Egyesületi dolgozók  

 Határidő : lejárt 

  7./ lakás átalakítási támogatás módosítási igény már a Minisztériumnál van, a 
támogatás összege évek óta változatlan 150.000 Ft, ezt szeretnénk emeltetni. Az 
OTP-től szeretnék vissza kapni az ügyintézést a mozgássérült egyesültek.  
Sajnálattal lett nyugtázva, hogy az utóbbi 3-4 évben nem volt ügyintézés ezzel 
kapcsolatban Mezőkövesden. 

 

Felelős: Egyesületi dolgozók  

Határidő : folyamatos  

 

 


