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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2009. október 28án tartott Vezetőségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ A 2010.évi Költségvetési tervezetben a fogyatékos emberek életminőségére hatást       

gyakorló tervekkel kapcsolatban teendő közös lépesek egyeztetése. 

Melléklet:  1 db levél tervezet Miniszterelnöknek 

      1 db levél tervezet Országgyűlési Képviselőknek 

              1 db Összesítő táblázat 

Előterjesztő: Bukta László elnök 

     

2./ Előző vezetőségi ülés óta eltelt I-III. negyedév időszak értékelése, feladataink a jövőt 

tekintve. 

  Előterjesztő: Bukta László elnök 

 

3./ Az egyesület gazdasági helyzete az I-III negyedév tükrében 

  Előterjesztő: Bukta László elnök 

 

4./ Tájékoztató a Lakás Akadálymentesítési Támogatás helyzetéről 

  Előterjesztő: Rudolf László elnökségi tag 

 

5./ Az egyesületi üdülő működtetésével kapcsolatos tájékoztató 

  Előterjesztő: Gáspár László üdülő gondnok 

 

6./ Tájékoztató a Támogató Szolgálat 2009.I –III negyedév időszak eredményéről, pályázat 

helyzete, időarányos költségvetés alakulása. 

  Előterjesztő: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető 

 

7./ A 2009. évi I-III negyedév pályázatok állása: NCA. Önkormányzati és MEOSZ 

pályázatokat tekintve. 

  Előterjesztő: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

8./ Indítványok, javaslatok. 

 

 

 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. 
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Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

 

Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 

vezetőségi ülésünk határozatképes. Ezek után ismertette a napirendi pontokat. 

A jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Imrénét, hitelesítőnek Balogi Sándornét, valamint Korenné 

Orosz Editet választották meg. 

 

1./ 

Az első napirendi ponttal kapcsolatban a MEOSZ által összehasonlító táblázatot megmutatta a 

jelenlévőknek, melyből kitűnik a nagyfokú megszorítás a megváltozott munkaképességűek 

foglalkozatásával kapcsolatban a 2010-es évre vonatkozóan. Egyesületünk megkeresett 

levélben 4 Országgyűlési Képviselőt, hogy a költségvetési tervezet módosítását támogassák. 

Miszerint kb. 9 %-al kevesebb lesz a leosztott pénz, melyekre a továbbiakban majd pályázni 

kell. Elképzelhető, hogy ezekre a pénzekre a MEOSZ fog pályázni és majd Ő osztja szét az 

egyesületeknek, melyet az előző év fogja majd figyelembe venni. 

A fenti megszorítással kapcsolatosan a FESZ folyamatosan tárgyal a kormánnyal. 

 

Az október 30-ai demonstrációval kapcsolatosan nem tud bővebbet mondani, mely megyei 

szinten lenne, várjuk a MEOSZ reagálását. Ugyan ilyen várakozási szinten vagyunk a 

november 13-ai demonstrációval is. 

 

A foglalkoztatás területén a 2010-es évnél az alaptanúsítvánnyal rendelkező akkreditációnál 

megmarad a 100 %-os támogatás a civil szervezetéknél. 

 

Itt hívta fel a figyelmet, hogy, aki nyugdíj mellett dolgozik továbbra is figyelni kell, a 

kormány és az ONYF foglalkoztatásra vonatkozó törvényeit. 

 

2./ 

 Bukta László elnök kevés szóban ismertette az I-III. negyedév időszakot és feladatainkat a 

jövőben. 

 

3./  

Egyesületünk gazdasági beszámolóját Kovácsné Gulyás Erzsébet könyvelő tartotta meg. 

Az Egyesület és a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat bevétele és kiadásáról a beszámoló 

mellékelve. 

 

Bukta László elnök itt kérte meg a könyvelőt, hogy a Fiat Dubló gk. hitelként 

megvásárolásáról az eddig kifizetet kölcsön részletezést kérje meg a banktól. 

Megjegyezte, hogy a 2009-es évben még vannak elmaradásaink a tagdíjak fizetése terén – 

Civil szerv, MEOSZ – ezt pótolni kell. 

Megköszönte a gazdasági beszámolót. 
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4./ 

 

A Lakás Akadálymentesítési Támogatás helyzetéről Rudolf László elnökségi tag tartott egy 

rövid értékelőt az I-III , negyedévről. Megállapítható, hogy a 2008-as évre vonatkoztatóan az 

igénylések száma ez évben a felére csökkent. A beadott kérelmek, igénylések terén nem 

változott semmi feltétel, hasonló a múlthoz.  

Az elbírálási idő tartama viszont 3 hónapra növekedett. 

 

5./ 

 

Az egyesület üdülő működtetésével kapcsolatosan tájékoztatta megjelenteket Gáspár László 

üdülő gondnok.  
A beszámoló mellékelve. 

Bukta László elnök megköszönte a rövid ismertetőt és itt jegyezte meg, hogy az 

Önkormányzattól kaptunk 150 eFt-ot, melyet az üdülő felújítására fordítottuk . ( Működésre). 

Az üdülő utcáját ( Bokréta út) ez évben ujították fel, melyet az Önkormányzat jelzett is az  

egyesületnek .- Megköszöntük  a gyors intészkedést. Hamarosan elkezdik a 

szennyvízcsatornák kiépítését, melybe egyesületünk 300 eft-tal kell hogy beszálljon. 

 

6./ 

 

A Támogató Szolgálat 2009. I-III negyedév időszak eredményéről, pályázat helyzetéről, 

valamint az időarányos kifizetések terjesztet egy rövid beszámolót Korenné Orosz Edit 

szolg.vezető. 

Megemlítette Ő is a megszorításokat, és hogy a jövőben állandóan figyelni kell a 

pályázatokat, hogy a két autót üzemeltetni tudjuk majd. Ez évben 9.800 eFt-ból 

gazdálkodtunk. 

Kérte, hogy a környezetünkbe, ha ismerünk fogyatékkal élő embereket egyesületünkhöz 

bátran küldjék, hogy szerződés megkötés után gondozni tudhassuk. 

 

7./  

 

Bukta László elnök ismét megköszönte a szolg.vezetőnek a pontos és sokoldalú 

adminisztrációs munkáját, mely ez évben az ellenőrzések után visszajelzések után semmi 

hibát nem találtak. 

Ugyanakkor a jelenlevők összekötőknek és bejelentette, hogy a napokban fog kifizetésre 

kerülni a megbízási díjak az ez évi munkájukért. Ezen, keret az NCA pályázat útján nyert 

pénzből lesz kifizetve. 

 

A MEOSZ-tól kapott tagarányos - és LÁT támogatás összeg visszaigazolását november 15-ig 

kell elkészíteni , mely folyamatban van. 

 

A Civil Szikra alapítványnál beindult egy tanfolyam, melyre Vámos Margit kollégánkat 

iskoláztuk be. (Heti két alkalommal).  

 

Említést tett a támogatóktól kapott pénz összegekről. A Ker.Coop.tól 15eFt-ot, a MODI-nétől 

300eft és a Mezőkövesdi Önkormányzattól a 150 és a 15 Eft-ról. Ezeket az egyesület és az 

üdülő működésére fordítjuk. Mindezeket számlákkal kell majd visszaigazolni.  
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Egyebek: 

 

A MEOSZ felajánlott kerekes székeket, ha igényünk lesz  rá jelezzük. 

 

Bukta László elnök bejelentett, hogy a közel múltban beadtuk igényünket a volt MSZP 

helyiség igényre és reméli, hogy több helyiség lévén jobban elfogunk majd férni. 

Így a Reuma klub is működhet majd itt. 

 

Még egyszer megköszönte mindenkinek eddigi kitartó munkáját és jó egészséget kívánt 

mindenkinek. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


