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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. július 29-. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

 

Napirendi pontok:  

  

 

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről 

       Előadó: Bukta László elnök   

  

2./ Tájékozató a „Kéz a Kézben”támogató szolgálat 2011.évi első félévi munkájáról, ill.  

      második félévi feladatai. 

      Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálat 

 

3./ A 2011. évi pályázatok- NCA,MEOSZ, Önkormányzat, Támogató szolgálat- helyzetéről. 

     Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

4./ Tájékoztató az egyesület Ifjúsági tagozat munkájáról, terveiről. 

      Előadó: Bukta László elnök 

 

5./ Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

 

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.  

 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. Röviden tájékoztatta a vezetőséget az előző elnökségi ülés 

óta eltelt eseményekről. 

 

 

A következő napirendi pontként Korenné Orosz Edit szolgálatvezető a „Kéz a Kézben”  

Támogató Szolgálat szakmai beszámolóját ismertette 2011.első félévi munkájukról,majd 

tájékoztatást adott a második félév feladatairól. 

A beszámoló mellékelve. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke a beszámoló után megdicsérte a szolgálat vezetőjét, mivel  

az eddigi ellenőrzések, melyek megtörténtek a Támogató Szolgálatnál mindig mindent 

rendben, naprakészen találtak. 

 

 

A harmadik napirendi pontban a pályázatok helyzetéről és a jövőbeni feladatokkal 

kapcsolatban hangzott el. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy egyre nehezebb a kiírás szerint a 

feltételeknek megfelelni és a visszaigazolások ideje is megváltozott rövidebb idő van az 

elszámolásokra adva. Az eddigi értesüléseink szerint az NCA pályázaton kb. 940 ezer forintot 

kap az egyesületünk. 

A támogató szolgálat nem kapott annyi feladat egységet, mint amit vártunk, így az Opel 

gépkocsit a terveink szerint nem tudjuk lecserélni a jövő évben. 

Új pályázati kiírás megjelent a 2012-es évre a támogató szolgálatok részére, erre kell 

odafigyelni, és pontosan elkészíteni a pályázatot. 

 

A negyedik napirendi pontban az elnök elmondta, hogy az egyesület Ifjúsági tagozatát, kicsit 

fel kellene frissíteni, mert a vezetésben nem látja az aktivitást. Jónak ítélné, ha a csoport tagjai 

részére készülne egy kérdő ív melyben az érdeklődési körökre, a tagok megítélése szerinti 

időpontok kikérése, illetve a rendezvényekre történő részvételi szándékra kellene választ adni. 

Így nagyobb eséllyel lehetne a fiatalok részére sikeres programokat szervezni, nagyobb lenne 

az érdeklődés és a részvételi arány. 

Továbbá szó volt arról is, hogy a MEOSZ szeptemberben továbbképzést tart az ifjúsági 

csoport vezetőinek. Az egyesület elnöke azt kéri, hogy a lehetőséghez képest a vezetők 

vegyenek részt ezen a képzésen az egyesülettől, de legalább két fő legyen ott. 

 

Az utolsó napirendi pontban az egyesület elnöke elmondta, hogy az Országos SM nap 

szervezése nagyon jól sikerült. Sokan vettek részt ezen a rendezvényen és a beszélgetésekből 

arra lehetett következtetni, hogy meg voltak elégedve az ellátással és a programokkal. Bízunk 

benne, hogy szép emlékekkel tértek haza az ide látogató vendégek. 

 

A város napján részt vettünk a főző versenyen és az egyesületünk a „Matyó ételek és 

hagyományok főzőversenyén” elnyerte a különdíjat. A reuma klubunk pedig az I. helyezést 

érte el. 

 

Az egyesületben dolgozók részére a MEOSZ szervezni fog képzéseket, amely a gépkocsi 

szerzési támogatás, környezettanulmány elvégzéséről készít fel. 

 

A Civil szövetségek ülése a kerek asztalon elmondta a szövetség elnöke, hogy a Jatari 

egyesület vezetője közölte a szövetség elnökével, hogy nem kíván tovább a szövetség tagja 



lenni az egyesülete és a városhoz sem kíván tovább tartozni. Ezt azzal magyarázta, hogy az 

Önkormányzat nem támogatja a tevékenységüket, mert nem a helyi hagyományőrzéssel 

kapcsolatos, hanem a dél amerikai népzenével és annak hagyományát ápolják. 

 

Az egyesületünket továbbra is sokan megkeresik az üdülési csekk igénylésének lehetősége 

iránti érdeklődők. Sajnos továbbra sem tudunk megfelelő információt adni az igénylők 

részére, mivel nem tudjuk, hogy ki lesz a jogutód és milyen feltételek mellett adnak 

lehetőséget az igénylők részére. 

 

A másik nagyon fontos információ hiányunk a gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatos, 

mivel itt is a törvényrendelet megváltoztatása miatt a feltételek változni fognak és a 

jogosultak köre megváltozik.  

  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. június 29. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


