
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2009. július 29. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület további feladati a 2009. évi kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel. 

 Előadó: Bukta László egyesület elnöke 

 

2./ Előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése, feladataink a jövőt tekintve. 

 Előadó: Bukta László egyesület elnöke 

 

3./ Tájékoztató a Támogató szolgálat 2009. év időszak kincstári ellenőrzésének eredményéről, 

pályázat helyzete, időarányos költségvetés alakulása. 

 Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

4./ A 2009 évi pályázatok állása: NCA, Önkormányzati és MEOSZ pályázatokat tekintve 

 Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

5./ Indítványok, javaslatok. 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv 

hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Vámos Margit, jegyzőkönyv hitelesítők: Balogi 

Sándorné, Gáspár László 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket az elnökségi ülés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Az elnökségi ülés napirendi pontok szerint hangzik el 

melyet egyhangú szavazattal, elfogadtak.  

 

 

Az egyesület elnöke, Bukta László köszönti az elnökségi ülésen megjelent tagokat, majd 

ismerteti az első napirendi pontot, mely az egyesület további feladatai a 2009 éviben kialakult 

gazdasági helyzetről. 

 

 

 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. 



 

 

 

 

A második napirendi pontban az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és 

feladatokról beszélt. Az egyesületünk más egyesületekkel, és civil szervezetekkel történő 

együttműködéséről, számolt be. 

 

Említést tett arról, hogy a MEOSZ, a Városi, valamint a társ egyesületek meghívásainak 

minden esetben eleget teszünk a rendezvényeikre, elmegyünk a sport rendezvényeken aktívan 

részt, veszünk. 

 

Az ifjúsági csoport sajnos nem működik úgy, ahogyan szeretnénk, de ez az érdektelenség 

miatt alakult így. 

 

A mentori tevékenységgel kapcsolatban, hirdetést kell, feladni melyben a járadékosokat meg 

kell szólítani képzések ajánlásával. 

 

Beszámolt arról is, hogy a Foglalkoztatási Hivataltól egyesületünk ellenőrzést kapott, mindent 

rendben találtak az előírások szerint működtetjük az egyesületet. Nem volt negatív 

tapasztalatuk. 

 

 

A harmadik napirendi pontban tájékoztatást kaptunk a Támogató szolgálat 2009 év kincstári 

ellenőrzésének eredményéről,a pályázat helyzetéről és az időarányos költségvetés 

alakulásáról. 

 

A szolgálat vezetője Korenné Orosz Edit elmondta, hogy a Combo típusú gépkocsiban az 

átalakítás megtörtént. A négypontos rögzítő be lett szereltetve így a kerekes székes betegek 

szállítására is alkalmas lett. Át kellene gondolni egy lehetőséget, hogy 300000 Ft-ért érdemes 

lenne egy emelőt is vásárolni a gépkocsihoz. 

 A gépkocsi cseréje miatt a térítési díjat szeretnék egy elkülönített alapba tenni, hogy ezzel 

megkönnyíthetnék egy új autó vásárlását. 

 

 

A harmadik napirendi pontban a pályázatokról tartott tájékoztatást Viszneki Nóra. 

Elmondta, hogy az NCA pályázaton 1.7 millió Ft –ot kaptunk. Az Önkormányzati pályázaton 

130000 Ft-ot kapott az egyesületünk. A további feladat, hogy figyeljük a működtetésre, illetve 

fenntartásra kiírt pályázatokat. 

 

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 

 

Az egyesület elnöke javasolta, hogy gondoljuk át az elnökségi tagok munkáját és a tisztújítás, 

előkészítésére bízzuk meg B Tóth Sándor elnökségi tagunkat. Illetve várja a javaslatokat a 

megfelelő személyre, aki a feladatot megfelelően ellátja. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Az elhangzott beszámoló és hozzászólások után Bukta László elnök megköszönte a jelenlévő 

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

 

Mezőkövesd 2009. július 29. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


