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Készült: 2008. december 12-én a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Elnökségi 

ülésén Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. sz. hivatalos helyiségében. 

 

Napirendi pontok: 

                           1./ 2008.évi működési és gazdasági beszámoló 

                                Előadó: Bukta László elnök 

                            2./ 2008. évi pénzügyi gazdasági beszámoló 

                                 Előadó: Kovácsné Gulyás Erzsébet 

                            3./ Támogató szolgálat 2008. év működéséről 

                                 Előadó: Korenné Orosz Edit szolg. vezető 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

 

Bukta László elnök köszöntötte a megjelenteket. Örömmel tudatta, hogy ebben az évben 

semmilyen reklamáció nem érkezett az egyesületünk felé. 

Megköszönte az összekötők ez évi munkáit és nagyon meg volt elégedve velük. 

 

Új csoportvezetőként lett megválasztva a Szomolyán Szabó Erika, akit bemutatott a többi 

összekötőnek. Tibolddarócon is kell egy új összekötőt választani Farkas Jánosné halála miatt. 

Nagyon sok településen 100%-os a tagdíj befizetés. A tagdíj befizetés sajnos pont 

Mezőkövesden a leghiányosabb. Az új MEOSZ által elkészített egységesített adatbázisra 

várunk, mely jobb lesz a mostaninál. 

 

Kürthy Mihályné Marika segíti a Tisza vonalán az ügyfélfogadási ügyintézést és a 

tagdíjbeszedést, Tiszadorogmán pedig átvette Tóth Eszter Anikó helyett. 

Bizonytalan körülmények között vagyunk most a foglalkoztatás területén, nonprofit civil 

szervezet vagyunk, ezért nagyon nehéz lesz a jövőben. Októberben megjelent uniós 

tájékoztatás fogalmazta meg mind ezt. Kormányrendelet még erről nem jelent meg ezen 

támogatási formákról. 

 

A Támogató szolgálat működését kiemelte, hogy ebben az évben milyen jól működött. 

 

A beruházásokról szólt még, hogy ebben az évben eszközökre sajnos nem adtak, ezért az 

egyesület pénztartalékából, illetve kölcsönnel vásároltuk meg a FIAT DUBLÓ gépkocsit, 

melyet akadálymentesítettünk is. Megjegyzi, még hogy tartalékként 1 mill.Ft-ot újból 

lekötöttünk. Reméljük, hogy a két autó hasznos lesz a 2009-es évben. 

Nagyobb fejlesztést 2008-ban több nem volt. 
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MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

 
A miskolci küldött közgyűlésről szólt egy pár szót: a MEOSZ-nál lesz majd választás Dávid 

Benedek BAZ-megyei küldött betegsége miatt, kell majd új személyt választani. A 

jelölőbizottságba két fő lett megjelölve- Tomkóné és Braun János személye, melyre 2009. 

januárban kerül majd sor. Itt bízza meg Lázár Szilárdot, hogy a két személy bemutatását tegye 

fel honlapunkra. 

 

Egyesületünknél küldött közgyűlés 2009. május hónapban várható. 

 

Itt jegyzi meg, hogy a tagarányos támogatást vissza fogja tartani a jövőben a MEOSZ. 

A budapesti központi főépület megvásárlásánál szintén nem vették figyelembe az 

illetékmentességet, mely miatt a jövőben igen magas kiadása várható. 

Megjegyezte, hogy jövőre újból lehet majd a 7. pontos papírokkal az üdülési csekket 

igényelni a polgármesteri határozattal együtt- ez szintén egy tervezet. 

 

Ezek után pedig felkérte Kovácsné Gulyás Erzsébetet, hogy a 2008. évi gazdasági 

beszámolóját tartsa meg. (A beszámoló mellékelve.) Megjegyezte, hogy pénzügyi 

beszámolóját 2008. november 30-ig készítette csak el és váleménye szerint a pénzügyi 

mutatók alapján az egyesület, jól működik. 

 

Bukta László elnökünk kiegészítette a beszámolót, hogy a lakás átalakítási támogatásra 2007-

ben 730-an adtak be igényt, míg 2008-ban csak 530-an. Borsodban még így is mi végezzük a 

legtöbb igényléssel kapcsolatos munkát. 

Telefon pályázatnál 25 db. Volt engedélyezve, de így is 38 pályázatunk nyert. 

 

Az egyesületnél működő mobiltelefonokról szólt, hogy milyen jól működnek a 

VODAFONON keresztül. 

 

Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

A támogató szolgálat működéséről rövid beszámolót tartott.(A beszámoló mellékelve.) 

 

Kovácsné Gulyás Erzsébet említést tett, hogy az ez évi nyert pályázatok visszaigazolása 

folyamatban van. Bukta László kiegészítés képen elmondta, hogy az 5%-os iparűzési adót 

ezen túl az Önkormányzaton keresztül kapjuk .- Modine-től 300.000 Ft-ot kaptunk- 

 

Elnökünk megköszönte még egyszer az ez évi munkát, továbbiakban jó egészséget és 

kellemes ünnepet kívánt. 

 

 

k.m.f. 

 

 

                     Vámos Margit                                                         Nagy Imréné 

                      Jkv. Hitelesítő                                                        jkv. vezető 



 

 

 

                        

         

 


