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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. január 19. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Tájékoztatás az előző elnökségi ülés óta történtekről. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat 2011. február 01.-től meghatározott térítési díj 

változása.                             

Előadó: Korenné Orosz Edit 

 

3./ 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 Rudolf 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 melyben, beszámol az előző elnökségi ülés óta történt 

eseményekről, feladatokról. Az egyesület elnöke beszámol arról, hogy folyamatában van a 

közhasznúsági jelentés, amint elkészül, ki küldi az elnökségi tagok részére, hogy a következő 

 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. 



ülésre át tudjuk tanulmányozni. Így az esetleges változtatásokra is lesz lehetőség a küldött 

értekezletig. 

 

Az egyesület klub vezetőit felkérte, hogy készítsenek egy beszámolót a közgyűlésre, melyben 

tájékoztatják a küldötteket arról, hogy mit tevékenykedtek a 2010-es évben, milyen 

eseményeken vettek részt. Ezzel is felhívni a figyelmet a résztvevők számára, hogy milyen 

lehetőségeik vannak, és milyen aktív a klubélet az egyesületünknél. 

  

A támogató szolgálat, írásos beszámolója készüljön el a következő elnökségi ülésre, illetve 

határozzuk meg a gondozási díj összegét ahhoz, hogy az előírt munkaegységet a két gondozó 

el tudja végezni. Ezért a jelenlegi 200 Ft/ óra díj összegén nagymértékben csökkenteni kell, 

hogy az ápoltjaink megmaradjanak, hisz a városban működnek szolgálatok, akik a személyi 

segítést ingyen látják el. 

 

Ugyan akkor a szállítási díjhoz nem lehet nyúlni, mert a jelenlegi benzin árak nem teszik 

lehetővé. Ebben az évben is az elmúlt évhez hasonlóan változatlanul, szeretnénk megtartani a 

díj mértékét. 

 

Az indítványok javaslatok az utolsó napirendi pont.  

 

A küldött közgyűlést március végére, április elejére tervezi az elnök, amelyet az elnökségi 

tagok is megfelelőnek tartanak. 

 

Az üdülővel kapcsolatosan, meg kell nézni, hogy mi az, amit el kell végezni a 

szezonkezdésre, hogy fogadóképes legyen az üdülő. Ki kell festeni a helyiségeket, és pótolni 

kell az esetleges hiányzó eszközöket, valamint a vizes blokkot is helyre kell állítani, fel kell 

tölteni a rendszert. 

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2011 január 19. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


