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Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. január 25. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület 2011. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés szöveges 

értékelése, kiegészítése. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ 2011. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérlegtájékoztatás. 

Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat 2011. évi munkájáról,2012 évi feladataink, működési  

Értékelése. 

Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

4./ A 2011-2012. évi pályázatok helyzete, további feladatok 

Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

5./ 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.  
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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 elkészült a 

közhasznúsági jelentés, amint az elnökségi tagok részére elküld, hogy a következő ülésre át 

tudjuk tanulmányozni és az esetleges hiányosság pótlására lehetőség legyen. 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 2011-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. 

 

Az elnök, tájékoztatást ad az egyesület elnökségének a 2011. évi gazdasági, pénzügyi 

helyzetéről, illetve a mérlegről. Ez tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési 

támogatás felhasználása, a vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás, valamint a 

célszerinti juttatások kimutatását, a közhasznú szervezte vezetőinek tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások értéke, összegének kimutatása. 

 

Ezt követően a támogató szolgálat, írásos beszámolója hangzott el. A szolgálat vezetője azt 

kérte az elnökségtől, hogy a következő ülésre, gondoljuk át a gondozási díj összegét ahhoz, 

hogy az előírt munkaegységet a két gondozó el tudja végezni. Ezért a 2011 évben kért 

gondozási díjat elkel törölni, mert a városban több ingyenes szolgálat van, és nem szeretnék 

az ügyfeleket elveszíteni, így célszerű lenne, ha mi is ingyenesen gondoznánk azokat a 

személyeket, akik a szolgálattal kötöttek szerződést. 

 

Ugyan akkor a szállítási díjat meg kell emelnünk, mert a jelenlegi benzin árak nem teszik 

lehetővé, hogy továbbra is ezen az áron szállítsuk az igénylőket. A szociálisan rászorultak 

részére a városon belül a szállítási díjat 80 Ft/km összegben a városon kívül 55 Ft/km. 

összegben míg a szociálisan nem rászorultak részére városon belül 100Ft/km, városon kívül 

70 Ft/km-ben javasolja elfogadni az elnökségnek.. 

 

A következő napirendi pontban a pályázati kiírások és a lehetőségekről tartott tájékoztatót a 

pályázati referens. Elmondta, hogy az NCA pályázat megszűnt és helyette a NEA lesz, de 

konkrét pályázati kiírás még nem történt és nincsenek tisztában azzal, hogy milyen feltételek 

mellett lehet és kiknek ide pályázni. Jelenleg várakozunk, és figyeljük, hogy milyen 

lehetősége lesz az egyesületnek a pályázati kiírásoknál. 

 

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 Ifi csoport vezetője elkészítette a 2011 éves beszámolóját, hogy mit végeztek, milyen 

rendezvényeken vettek részt, illetve kik voltak, akik vállalták a továbbképzéseket is. 

 

Ezt követően az SM klub vezetője is tartott egy rövid tájékoztatót a 2011 év Országos 

találkozójának eseményéről melynek szervezését az egyesületünk SM vezetői szerveztek 

meg, ahol is több mint száz fő vett részt az ország minden pontjáról. A résztvevők gazdag 

programból választhattak és élményekben gazdagon térhettek haza a kétnapos rendezvényről.  



A másik nagy programja az SM klubnak az évet záró karácsonyi ünnepség volt, majd egy 

klubtag festményeiből a Szihalmi Művelődési Házban kiállítást nyitottak meg december 17-

én melyre a vezetőség is elment. 

 

Ezt követően az elnök, említést tett arról is, hogy a súlyosan mozgáskorlátozottak szerzési és 

átalakítási támogatására jogosult személyek igényeinek elbírálásáról, hogy kik és milyen 

feltételek mellett kaphatják meg a támogatás összegét. 

 

Valamint szó volt arról is, hogy a Matyó Népművészeti Egyesület meghívót küldött az 

egyesületünk részére, melynek programja a Matyó Értékközvetítők Baráti Köre megalakulása 

illetve első összejövetele lesz 2012. február 1-én, melyre minden érdeklődőt szeretettel 

várnak. 

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. január 25 
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