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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. július 28. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

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

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ A 2010. évi MEOSZ megvalósításának feltétel rendszere 

 Előadó: Viszneki Nóra projekt koordinátor 

 

3./ 2008-2010 június-ig BAZ Megyei Főügyészség ellenőrzésének tapasztalatai 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

4./ „Kéz a Kézben” támogató szolgálat első félév helyzete, fejlesztési tervek 

 Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

5./ Egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos előkészületekről. 

 Előadó: Gáspár László Jelölő Biz. elnöke 

 

6./ 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, Golyha Csaba 

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.  

 

 

 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. 



 

 

 

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

ismerteti az első napirendi pontot mely az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban végzett 

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

történő együttműködéséről, számolt be.  

 

Valamint javaslatot tett a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpont, illetve a helyét 

illetően is. 

 

A második napirendi pontban a 2010. évi MEOSZ megvalósításának feltétel rendszere. 

Pályázati formában jeleníti meg a MEOSZ az interaktív portál működtetését a továbbiakban 

már nem csak a hírek mennyisége után, kapják meg az egyesületek a juttatást. Az utolsó két 

hónapra még 28000 forintot átutaltak az egyesületünknek, de továbbra is figyelni fogják, hogy 

használjuk-e továbbra is a portált. Fontos, hogy az egyesületről minden hír fent legyen, és 

ezzel tájékoztatni tudjuk az érdeklődőket. 

 

Beszámolt arról is, hogy a MEOSZ egy ötnapos képzést indít tanácsadói és szolgáltatói 

munkakör betöltésére. Egyesületünktől három fő jelentkezését küldtük el. A tematika a 

tanácsadás folyamata, eszközei. Etika, kompetencia, kommunikáció készség és fejlesztés stb.  

 

 

A harmadik napirendi pontban tájékoztatást kaptunk a 2008-2010 június-ig BAZ Megyei 

Főügyészség ellenőrzésének tapasztalatairól. Az Ügyészség megállapította, hogy az egyesület 

működése megfelel az alapszabályban leírtak szerint, végzi a munkáját. Ami korrigálásra 

szorult az, az alapszabályra vonatkozott. Nem volt pontosan megfogalmazva, ami nem csak 

ránk, hanem az Országos szervezetre is vonatkozik. Az új módosításokat be kell iktatni, és 

pontosítani illetve előterjeszteni a következő gyűlésre, ami a választással kapcsolatos. 

  

 

A negyedik napirendi pontban a „Kéz a Kézben” támogató szolgálat első féléves helyzetéről 

és a fejlesztési tervekről számolt be a szolgálat vezetője Korenné Orosz Edit. Elmondta, hogy 

ötezer munkaegységet kell teljesíteni, július végéig 2912 feladat egység már teljesítve. A 

gépkocsik futam ideje hat, nyolc év. A szolgálat vezetése arra gondolt, hogy a kliensek által 

befizetett szállítási díjat megtartva és összegyűjtve le lehetne cserélni a gépkocsit.   

 

 

Az ötödik napirendi pontban az egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos 

előkészületekről kaptunk tájékoztatást. Az egyesület elnöke javaslatot tett arra, hogy a küldött 

gyűlést október hónapban az Ipartestületek házában tartsuk meg. A technikai részéről Gáspár 

László a jelölőbizottság elnöke számolt be. Fontos, hogy ki fogja irányítani az egyesületet, 

mert hat évre lesznek megválasztva a tisztségviselők. Nagyon fontos az is, hogy a jelöltek 

elvállalják-e a feladatot. Minden jelölttel el kell beszélgetni, akiket javasoltak valamilyen 

tisztség betöltésére. A vezetőség úgy döntött, hogy a javasolt személyek közül csak azok 

kerüljenek fel a jelölőlistára, akik a küldött létszám tíz százalékának javaslatát elérték, vagy is 

legalább nyolc fő javasolta. 

 

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 



 

Az egyesület elnöke javasolta, hogy elnökségi határozatot kell hozni visszamenőleg 2006-ra 

az üdülő használatának díjáról. Valamint nézzük meg, hogy az alapszabály foglalkozik-e az 

üdültetéssel, ha nincs benne, akkor ezt meg kell fogalmazni, és ki kell bővíteni vele. Az 

üdülőt lehet propagálni az interneten is. A Horgász Egyesület felé a használati díjat ki fizettük 

az év első felére. Egyesületünk kapott kettő darab horgász engedélyt, csak a tagok, illetve az 

egyesület üdülőjében üdülők vehetik igénybe. 

 

Az egyesületnek van kölcsönző tevékenysége, de ez ingyenes tevékenység. Nézzünk utána, 

hogy lehet-e használati díjat kérni, hogy jogszerű-e. 

 

Az ÖMÉFA-val az egyesületünk kötött egy együttműködési szerződést, amely három évre 

szól. A szerződésben vállaljuk, hogy helyiséget és az infrastruktúrát biztosítjuk számukra. Az 

ÖMÉFA az eszközök használatáért az egyesületünknek átküldött háromszázezer forintot. 

Azon felül Patkó Gabriella segíteni fog a szociális tevékenységek illetve a képzések terén. 

 

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

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

 

 

Mezőkövesd 2010. július 28. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 
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     Jegyzőkönyvvezető 
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  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


