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Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. július 27-. 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 2012-2014.évi pályázat tervezetről. 

      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 Reuma klub első félév munkájáról, második félév terveiről. 

      Előadó: Laki Zsuzsa klub vezető 

 

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 majd a 2012-2014. évi pályázati 

lehetőségekről adott tájékoztatást. 

A beszámoló mellékelve. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke a beszámoló után elismerően szólt a szolgálat vezetőjéhez, 

ugyan is az eddigi ellenőrzések, melyek az idén történtek a Szolgálatnál rendben, naprakészek 

voltak. A pontos munkájukért dicséret nekik. 

 

 

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 felkérte az egyesület reuma klub vezetőjét, hogy 

tájékoztassa az elnökséget az első félév munkájáról majd ezt követően számoljon be arról is, 

hogy a második félévben mit tervez a klub vezetése. Az egyesület elnöke jónak ítéli meg a 

klub munkáját és az eddigi tevékenységükkel is nagyon elégedett. Külön ki emelte a 

klubtagok tréningeken és rendezvényeken való aktív részvételét. Továbbá nagyon jó 

kezdeményezésnek tartja, hogy havi szinten egészség napot is tart a klub. Az elnök kéri, hogy 

a lehetőséghez képest a klubvezetők és a tagok továbbra is vegyenek, részt a képzéseken ahol 

tovább képezhetik magukat, illetve felkészülhetnek a csoportok vezetésére, képviselve az 

egyesületet azon belül a reuma klub tagságát.  

 

Az utolsó napirendi pontban az indítványok, javaslatok hangzottak el. Az egyesület elnöke 

elmondta, hogy a MEOSZ International csapatából Caesar Éva megkereste email-be és 

örömmel értesítette, hogy egy amerikai egyetemista csoport 2012. január hónapban érkezik 

Magyarországra. Az egy hetes itt tartózkodásuk alatt, Mezőkövesdet és annak nevezetességeit 

szeretnék megtekinteni. Ehhez kérik a segítségünket, hogy egy egész napos programot 

állítsunk össze, valamint az ebédeltetésüket is szervezzük meg. Ehhez össze kell szedni 

minden adatot (belépők ára, nyitva tartás, illetve az étterem ajánlás és étlapok beszerzése). 

Erre a feladatra Vámos Margitot bízta meg az elnök.  

 

Az egyesület meghívást kapott a Mezőnagymihályi Birkapörkölt Fesztiválra az elnök más 

elfoglaltság miatt nem tud részt venni ezen a rendezvényen, de arra kérte az elnökség két 

tagját, hogy vegyen részt ezen a rendezvényen és képviselje egyesületünket. 

 

A MEOSZ kérésére Miskolcon járt az egyesület elnöke az ÖNÉ központban ahol Braun János 

Megyei egyesület elnökével közösen találkozott Sebestyén László és Dr. Zsiga Marcel 



képviselővel. A találkozás célja az volt, hogy az új törvényhozás előtt tájékoztassa a képviselő 

urakat a „sarokpont”-ban megfogalmazott a mozgássérülteket érintő gondokra, valamint a 

rokkantnyugdíj, illetve a parkoló kártyával kapcsolatos felmerülő gondokra. Azt is jelezték a 

képviselő uraknak, hogy a rokkantnyugdíjasok hatalmas bizonytalanságban, félelemben élnek 

a sorsukat illetően, az eddigi információk miatt. A beszélgetés végén Sebestyén úr ígéretet tett 

arra, hogy figyelni fogja az ügyünket, áttanulmányozza az anyagot és a törvényelőkészítő 

szakembereket tájékoztatni fogja a szerzett információról. 

Az egyesületünk elnöke Tállai András Állam titkár úrhoz jelentkezett be a fogadó napján, 

bízva abban, hogy ő ismeri az egyesületünket és ott tevékenykedő embereket és ő jobban át 

látja a sérült emberek helyzetét, ezért az érdekeinket is kedvezőbben tudja képviselni.  

 

A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának közgyűlése szeptember 2-án lesz megtartva a Budapesti 

központban. Értesíteni kell az Ifi vezetőket, hogy vegyenek részt ezen az eseményen legalább 

két fővel. 

  

  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. július 27. 
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     Jegyzőkönyvvezető 
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  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


