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REKORE KÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYV 
 

Időpont: 2012.05.05. 14 óra 
Helyszín: Hotel Panda, Budapest. 

Résztvevők: Jelenléti ív szerint  
 

Dr. Lakatos Anna Elnök megnyitja a közgyűlést és javaslatot kér a jegyzőkönyvezető és a 
jegyzőkönyvet hitelesítők személyére. 
 
Jegyzőkönyvvezető:      Parti Mónika – jelenlévők egyhangúan elfogadták 
Jegyzőkönyvet hitelesítők:  Gráf Ottó - jelenlévők egyhangúan elfogadták 
                                                    Zalabai Péterné - jelenlévők egyhangúan elfogadták 
 
A jelenlévők létszáma alapján az Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, ezért  
megismételt Közgyűlést kell tartani a kiküldött meghívóban szereplő 2012. 05.05-én 14.30 órai 
időpontban. Jelenlévők 15 fő. 
 
Az Elnök megnyitja a megismételt a közgyűlést és ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat. 
 
Jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták. 
 

 A 2011. évi beszámoló megvitatása  
Előterjesztő: dr. Lakatos Anna elnök  
A történteket időrendi sorrendben: 

1. Ócsa Egészségház- MADA - ügy: A MADA beperelte az ócsai Önkormányzatot, 
mert az újonnan épült Egészségház nem akadálymentes. Rekoré-tól 
szakvéleményt kért az Önkormányzat. Helyszíni bejáráson részt vett Igali Zsófia, 
Parti Mónika, Lakatos Anna, Németh Orsolya az MVGYOSZ részéről. A bejárásról 
szakértői anyag készült, amelyet aztán az EBH előtt is ismertettünk. 

2. Kerekasztal beszélgetés a személyfelvonókról 
3. A fogyatékos szervezetekkel együttműködési megállapodások megkötése 

(MVGYOSZ, MEOSZ, SINOSZ) 
4. Márciusban közgyűlés keretében módosítottuk az Egyesület Alapszabályát. 
5. MEREK_GURULÓ projekt konferencia 
6. A 4.sz. Metróvonal kőburkolat véleményezése (Igali Zsófia – Rekore, Kroll Zsuzsa 

–MVGYOSZ, Németh Orsolya VGYKE, Rekore) 
7. Miskolci Egészségcentrum - szakmai állásfoglalás (Igali Zsófia, Zöld András, 

Lakatos Anna) 
8. Májusban megtartottuk az Egyesület rendes évi közgyűlését, a vezető 

tisztségviselőket megválasztottuk, új tagok léptek be, megtörténtek a kizárások 
tagdíj nem fizetése miatt (4 fő). 

9. Pályázati anyagok véleményezése: Közösségi közlekedés, Értékmegőrző és 
funkcióbővítő; Városrehabilitáció; Kistelepüléseken a településkép javítása; 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja; Integrált térségi programok a 
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gyerekek és családtagjaik felzárkóztatási esélyeinek növelésére; Turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése 6 régióban- Egészségipar. 

10. Szakértői névjegyzékbe bekerülés, tavasszal támogató levelet kaptunk az NRSZH-
tól, ősszel a NEFMI-vel való tárgyalás során a Foglalkozási Rehabilitációs 
Főosztály által mentorált rendeletbe bekerült a környezettervezés rehabilitációs 
szakmérnökök számára. (Zöld András, Lakatos Anna tárgyalt). A rendelet 
megjelent a Magyar Közlöny 19. számában (2012. február 21.) 
Hozzászólás: Zalabai Ágnes- NRSZH alátartozóan új szerv jön létre július 1-ével: 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv, ide fognak tartozni a jövőbeni szakértők. 
Felmerült,hogy a szakértői pályázat linkje kerüljön fel a honlapra. 

11. Részt szerettünk volna venni az Országos Fogyatékosügyi Tanács munkájában is, 
Bodor Zoltán delegáltuk. A régi tagok nem választottak meg minket. A SINOSZ 
részéről Hortobágy Éva benne van, ő, mint Rekore tag is figyeli az eseményeket. 

12.   Az Egyesület közhasznúvá alakult! 
13. Zalabai Ágnes megjegyzése: A Civil tv. és az Önkormányzati tv módosulása miatt 

a közhasznúság kritériumai megváltoznak,a jövőben ezt kell megnézni. 
Közhasznú egyesületnek csak természetes személy lehet a tagja. 

14. Bíróságon letétbe kell majd helyezni a közhasznúsági jelentést, de van 2 év 
átmeneti időszak. Lehet adományt gyűjteni. 

15.  Ősszel az OTÉK tervezett átalakításában számos módosítást adtunk be, de erről 
visszajelzést még a mai napig nem kaptunk, Igali Zsófia levelei ellenére sem. 

16. Szabványok módosítása, előszabványok véleményezése (Gráf Ottó, Fülöp Erika, 
Jávor Éva.) Az egyesület delegált tagjai részt vesznek a szabványügyi testületben. 
Eddigi tárgykörök: Előadóművészi létesítmények; Gyógypedagógiai 
létesítmények; Nevelési és oktatási intézmények; Sportlétesítmények. 

17. Megújult és informatívabb lett a honlap,a tagok számos információhoz ott is 
hozzájuthatnak. 

18.  Decemberben ismét összejöttünk, nemzetközi EU-s pályázat feltételeit 
ismertettük, vitattuk meg. Végül a pénzügyi feltételek miatt, valamint a rövid 
határidő miatt nem adtunk be a pályázatot. 

   A 2011. évi beszámoló elfogadása 

 Pénzügyi beszámoló előterjesztő dr. Lakatos Anna .A pénzügyi beszámoló tartalmát 
csatoljuk 

    A pénzügyi beszámoló elfogadása.  

 A 2012. évi Költségvetés előterjesztése. Tervek: Idén is pályázunk működési 
költségekre. 

Előterjesztő: dr. Lakatos Anna elnök  

 A 2012. évi Költségvetés elfogadása 

 Egyesületi ügyek: tagsági ügyek, új tagok felvétele. Felvételt nyert egy új tag, Pozsonyi 
Éva 
A felvételt a jelenlevők egyhangúlag támogatták. 

 Egyebek:  
Szakértői lista létrehozásának és kezelésének kérdése. Ennek jogilag is utána kell 
nézni, valamint tisztázni, hogy melyik állami szervtől kapunk erre támogatást. Az 
adatbázis kezelést Fülöp Erika vállalná. 
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Rapid Otthon Tanácsadás mintájára létrehozhatnánk a Rapid Rehabilitációs 
Tanácsadást. Ennek kidolgozását Kormányos Anna, Balázs J. Balázs, és Gábor-Szabó 
Zsuzsa vállalták. Az egészségügyi részben Lakatos Anna is részt vesz. 
Zalabai Ágnes javaslata: Sárközy Lajosnét hívjuk meg egy kerekasztal beszélgetésre, 
Téma: Milyen akadálymentesítési projektek indulnak idén. 
Zalabai Péterné ismertette, hogy tudomására jutott, Németh Orsolya és Igali Zsófia a 
VGYKE-n belül tanácsadó testületet alakított.  
Taskó Bernadett jelezte, hogy a levelezőlistára tavaly nem került fel, zserencsére az 
információkat megkapta.  Kérte a tavalyi tagdíj átütemezését. Bodor Zoltán 
vezetőségi tag informálta, hogy erre az alapszabály szerint nincs mód. 
Lakatos Anna kérése, hogy a tagok frissítsék adataikat a honlapon. 
Gráf Ottó javaslata: A MÉK honlapon levő rehabilitációs listák minőségileg 
különböznek, a Rekore frissítse, és egységes szerkezetbe foglalja, a MÉK ezt 
támogatná. 
 

 

Budapest, 2012.05.05 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Lakatos Anna elnök                                                                      jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
jegyzőkönyv hitelesítő,                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 


