
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
            

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének hivatalos helyiségében, 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. sz. hivatalos helyiségében 2008. július 30-án 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

 

 

Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket. 

Ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./ Az egyesület 2008. évi első félévi munkájáról beszámoló 

2./ A Támogató Szolgálat 2008. évi első félévi munkájáról beszámoló 

3./ Támogató Szolgálat beteg szállító gépkocsi beszerzésének ellenőrzése. 

4./ Indítványok javaslatok. 

 

Ezek után megválasztásra került a jegyzőkönyvvezető személye és a hitelesítők személye. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Imrénét, hitelesítőnek pedig Molnár Józsefné és Vámos Margit 

lettek megválasztva. 

 

Bukta László elnök ismertette az egyesület 2008. évi első félévi gazdasági és pénzügyi 

beszámolóját.(Jegyzőkönyv melléklete)  

Kitért a helyi kulturális rendezvények, illetve a társegyesületek közgyűlési valamint a Megyei 

sporteseményekre történő meghívásoknak. Minden alkalommal, néhány fővel képviseltette 

magát az egyesületünk. 

 

Második napirendi pontként Korenné Orosz Edit szolgálat ismertette a Támogató Szolgálat 

2008. év első félévi munkájáról készült bővebb beszámolóját, statisztikai mutatókat  

(a beszámoló és statisztika mellékelve). 

 

Bukta László egyesület elnöke elmondta, hogy a támogató szolgálat jelenlegi gépkocsiját az 

év végéig akadálymentesíteni kell a kormányrendelet szerint, csak úgy lehet használni 

szállítás céljából. 

De fontosabbnak látja, ha egy új gépkocsit vesznek, mely felöl, már érdeklődtek és az ára 4. 

085. 000.-Ft-ba kerülne. Az egyesület ezért 1 millió hitel felvételére kényszerülne. Van ugyan 

1milló forint lekötve, de ezt nem akarja egyesületünk felhasználni. 

Ez a gépkocsi már megfelelne az új rendeletnek, törvénynek, mely szerint a kerekes székesek 

szállítása is megoldható lesz a közel jövőben. 

 

Ezek után szavazásra tette a kérdést, hogy az elnökség hozzájárul a hitel felvételéhez, 

melynek törlesztési ideje egy év. 

 

 Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Telefon:06 49/411-346; Fax:06 49/500-170   E-mail:kovesdi12@t-online.hu 

Bankszámla szám: 55100162-12001462      Honlap:http://msmke.atw.hu 

Levél:3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér 1.Pf 57. 



 

2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

 

 
A jelenlévők megszavazták a hitel, illetve az új gépkocsi megvásárlását. A gépkocsi tipusa: 

FIAT DOBLÓ 5 személyes gépkocsi. 

 

Utolsó napirendi pontként megbeszélnék a tagdíj befizetési morált. A tagdíj befizetések 

aránya Igriciben 90%-os, Gelejen 80-90%-os, Mezőcsáton 46%-os a befizetési arány. Ugyan 

ez nem mondható el Mezőkövesd területére, ahol igen elmaradott a tagdíj befizetés.  

Ennek érdekében kértük fel Kispál József csoportvezetőnket, hogy a mezőkövesdi tagokat 

keresse fel, hogy rendezhessék a tagdíj hátrányukat. 

 

Elnökünk megköszönte a jelenlévők megjelenését, mindenkinek további jó munkát és 

egészséget kívánt. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

……………………….. 

Nagy Imréné jegykv. Vezető 

 

 

 

 

 

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

                      Molnár Józsefné hitelesítő                                              Vámos Margit hitelesítő 

 

 

 

                        

         

 


