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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. november 10. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Alakuló Elnökségi ülés a Felügyelő és az Etikai bizottság elnökének választása. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ Tájékoztató az egyesület anyagi helyzetéről, pályázati lehetőségekről az új elnökségi tagok  

      Részére. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ A MEOSZ pályázati felhívásáról tájékoztató 

Előadó: Bukta László 

  

4./ Csoportvezetők tájékoztatása, hírlevél tartalmának megbeszélése. 

Előadó: Bukta László 

 

5./ Az Egyesületünk szakmai programja, a foglalkoztatás céljáról és feladatáról 

Előadó: Bukta László 

 

6./ A fejlesztési pályázat lehetőségéről, bejárati ajtó beruházásáról. 

Előadó: Bukta László 

 

7./ A Humán Integra civil szervezetek részére indított képzési lehetőségéről. 

Előadó: Bukta László 

 

8./ Az egyesület üdülőjéről szóló beszámoló 

Előadó: Bukta László 

 

9./ Izzócsere pályázatról 

Előadó: Bukta László 

 

 

 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. 



10./ Javaslati lehetőség az „Év Embere” cím adományozására. 

Előadó: Bukta László 

 

11./ 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: Gáspár 

László és Balogi Sándorné . 

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 melyben a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság 

elnökének megválasztását, javasolja az új elnökség rézére. 

Az alapszabály értelmében a jelölés után nyílt szavazással lehet megválasztani a bizottságok 

elnökét. Az Etikai Bizottság elnökének Dr. Kertész Mátyást javasolja, Bukta László. 

Dr. Kertész Mátyás elmondja, hogy az elnök úrral már beszéltek a tagdíj befizetési morálról, 

és annak hatásáról. Véleménye szerint a felelősök a csoportvezetők legyenek.  

Az elnök megkérdezi, van- e más javaslat az Etikai bizottság elnöki tisztség betöltésére. 

Ezután nyílt szavazással megszavazta az elnökség a javasolt személyt. 

Dr. Kertész Mátyás megköszöni a bizalmat, és arra kéri az egyesület elnökét, hogy egy 

ügyrendet és egy SZMSZ-t adjon neki. 

Ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökének a személyére tett javaslatot Monoki László 

személyében. Megkérdi az elnökségi tagokat, hogy van-e más javaslat. 

Ezután nyílt szavazással megszavazta az elnökség a javasolt személyt. 

Monoki László megköszöni a bizalmat az elnökségi tagoknak. 

 

Az elnök elmondja, hogy egyesületünk ebben az évben milyen anyagi forrásokból 

gazdálkodik. A MEOSZ-tól kapott támogatás, az NCA pályázati összeg, az 1%-os 

kampányból befolyt támogatásból működtetjük az egyesületet. 

Az adó 1%-os felajánlásánál ki tér arra a lehetőségre, hogy a Jabil cég felajánlotta azt a 

lehetőséget, hogy az egyesületünk bemutatkozzon és ezt egy faliújságra, elhelyezhesse. Az itt 

dolgozók létszáma jelenleg 7500 fő, az egyesület számára nagy lehetőség, hogy ilyen sok 

ember megismeri a tevékenységünket. További lehetőségeket vár az elnökségtől. Dr. Kertész 

Mátyás vállalja, hogy a Bükkábrányi bányánál az egyesületet bemutató tájékoztató 

kihelyezését. 

 

A MEOSZ egy pályázatot írt ki az egyesületek részére, új előfizetőket várnak a Humanitás 

újságra és ezt egy Full HD-s digitális televíziót sorsolnak ki azok között, akik legalább három 

megrendelést igazolnak le. 

 



A csoportvezetőket értesíteni kell erről a lehetőségről, hogy minden település, aki szeretne 

részt venni ezen a pályázaton azok időben, megtehessék, ugyan is a beérkezési határidő 

december 10-e éjfél. A rövid határidőre tekintettel írjunk hírlevelet és az aktuális 

eseményekről értesítsük őket, mint pl. a gyógycipő készítő, aki az egyesülethez el jön, ha 

megfelelő létszámú érdeklődő van. Vagy pl. a  MEOSZ és a Family Frost között történő 

szerződés ami házhoz történő szállítás és vásárlás lehetőségét biztosítja a mozgássérültek 

részére.  

 

Ezt követően tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Támogató szolgálat éves fenntartására tízen 

egy millió Ft van adva, ezen felül van még a kliensektől begyűjtött összeg ami éves szinten 

egy, egymillió kettőszáz ezer Ft. A szolgálat a tisztségviselők részére egy kedvezményes 

viteldíjat állapított meg, 30Ft/ km összegben. 

A szolgálat nagyon jól működik de el kellene gondolkodni azon, hogy mi lesz ha a szolgálat 

vezetője el megy ki kerül a helyére, hogy fennakadás nélkül tovább működjön a szolgálat. 

 

A fejlesztési pályázati lehetőség keretén belül az épület bejárati ajtaját szeretnénk lecserélni. 

Erre már kaptunk is két árajánlatot 150000 és 250000 Ft. összegben. A négyszázezer Ft.-ból 

150000Ft-ot jelöltünk meg erre a célra, 250000 Ft. infrastruktúra bővítésére lett megjelölve.  

 

A Mezőcsáti Önkormányzat iroda bérleti szerződést felmondtuk, mert a szerződésben 

foglaltakat megszegték, a bútorokat elszállították, és lehetetlené tették az ügyfél fogadást. Az 

egyesület már talált egy magán lakást ahol be tudjuk rendezni az irodát. Ide meg kell kérni a 

tűzvédelmi engedélyt. Be kell jelenteni az új telephely címét az akreditáci miatt, addig is amíg 

ez nem rendeződik a Mezőcsáti iroda dolgozói ide lesznek bejelentve.  

Az új iroda helyiség kialakítása és a berendezések megvásárlása kb. egy 400000Ft. nem várt 

beruházási költséget jelent az egyesület számára. Abban bízunk, hogy ez a kiadás a rezsi 

költségen meg fog térülni. 

 

A Humán Integra civil szervezetek részére indított egy képzést Mezőkövesden. Erre a 

képzésre az egyesületünk kilenc dolgozója jelentkezett. A képzés el kezdődött, várhatóan 

márciusban lesz vége. 

 

Az egyesület küldött gyűlését március hónapra tervezzük ezért a Felügyelő Bizottságnak 

legalább egy ellenőrzést, kell végeznie, hogy a küldött értekezletre a jegyzőkönyvet a 

küldöttek elé vigye.  

 

A törvény módosítása szerint a parkoló kártya valamint a súlyadó megváltozik. A 

mozgássérülteknek is orvos szakértő elé kell menni, hogy megkaphassák. 

 

Az üdülőben már minden vízvezeték le van engedve, megtörtént a fagytalanítás.  

 

Újra itt vagyunk a mikulás ünnepénél a sérült gyerekek, már várják, hogy a télapó 

meglátogassa őket. Nézzük át és tervezzük meg az útvonalat, és rendeljük meg a csomagot, 

hogy időben eljusson az ajándék a gyerekekhez. 

 

Figyeljük a pályázati programokat, lehetőségeket a reuma klub részére lehetne pályázatot írni 

a klub kirándulások utazási költségének fedezésére. 

 

 



A jogi tanácsadás az egyesületnél meg volt oldva Dr. Gyöngy Sándor bejárt az irodába az 

ügyfelek kérésére, most van lehetőségünk arra is, hogy online jogi tanácsadás is legyen Dr. 

Kertész Mátyás személyében. Az elnök arra kéri, hogy havi egy alkalommal az egyesület 

épületében is tartson fogadóórát. 

 

Az egyesület egy tagja elvégezte a MEOSZ által szervezett sorstársi tanácsadó képzést. 

A további lehetőség a munkaközvetítés mozgáskorlátozottak részére, erre a képzésre is 

szeretnénk küldeni embereket, kihasználva a lehetőséget, hogy minél szélesebb körben 

legyenek tájékozottak a dolgozóink. 

 

Az egyesületünknek el kell készíteni a fegyelmi szabályzatot ahhoz, hogy a bizottság jól tudja 

végezni a munkáját. 

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2010. november 10. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


