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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. február 29. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Tájékoztatás az előző elnökségi ülés óta történtekről: MEOSZ felhívása.(írásos 

anyag mellékelve). Civil Szövetség Egyesület ülésének tárgya, NEA elektorállás, 

Patkó Gabriellával kötött használatba vételi szerződés módosítása. Meghívások 

értekezletekre-rendezvényekre. Tagnyilvántartó program alakulása. Garantált bér 

kompenzációból eredő kötelezettségeink.             Előterjesztő: Bukta László 

elnöke 

 

2. Tájékoztató a járműszerzési kedvezmény felhasználásával kapcsolatos 

eddigi tapasztalatokról, illetve a Széchenyi Bank által vezetett konzorcium. 

Előterjesztő: Balogi Sándorné elnökségi tag 

 

3. Tájékoztató a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, mint akkreditált 

munkáltató által végzett rehabilitációs tevékenységről. Előterjesztő: Viszneki 

Nóra pályázati referens 

 

4. Tájékoztató az amerikai kerekesszék adomány várható érkezéséről. Előterjesztő: 

Vámos Margit elnökhelyettes 

 

5. Az egyesület 2012. évre vonatkozó előzetes költségvetési tervének 

megvalósítása, amely a MEOSZ támogatási elveire és elvárásaira tekintettel 

módosulhat. Ezért a költségvetési terv, csak felhasználási arányokat tartalmaz, 

mivel nem ismerjük a MEOSZ erre az évre vonatkozó külön elvárásait és 

preferenciáit. Előterjesztő: Bukta László elnök 

 

6. Az egyesület 2012. évi előzetes munkatervének és kiemelt feladattervének 

meghatározása. Kérem, hogy az Elnökség tagjai adjanak előzetesen, írásos 

javaslatot a Munkaterv elkészítéséhez. 
Előterjesztő: Dr. Gyöngy Sándor titkár 

 

 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. 



7. 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.  

 

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 vezetői elkészítették a beszámolót a közgyűlésre, melyben tájékoztatják a 

küldötteket arról, hogy mit tevékenykedtek a 2011-es évben, milyen eseményeken vettek 

részt. Ezzel is tájékoztatva a résztvevőket, 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. 

 



Ezt követően a kerekes székes pályázattal kapcsolatosan tartott beszámolót az elnökhelyettes. 

Elmondta, hogy az elmúlt évben sikeres pályázataink voltak, és az idén is sikerült tizenhét 

sorstársunknak elnyerni a pályázat révén a kerekesszéket, amelynek az ünnepi átadása 2012. 

március 30.-án lesz Budapesten a MEOSZ székházában.  

 

Az indítványok javaslatok az utolsó napirendi pont.  

 

A küldött közgyűlést az elnök május 19.-re tervezi, 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. 

 

Az SM klub vezetője is elkészítette az elmúlt év beszámoló anyagát, amelyben leírja azokat a 

tevékenységeket, amelyeket a klub az év során végzett, ezt minden küldött részére kis füzet 

formájában nyomtatták ki. 

 

Valamint szó volt arról is, hogy a soron következő Civil hét, április 22.-től kezdődik a Föld 

napjával és az egyesületünk aktív tagjait várja a szövetség. Az elnök kérése, hogy ezen a 

rendezvényen, aki csak tud, vegyen részt, hisz a városban a mi egyesületünk így tud 

bemutatkozni a lakosok felé. Ezeken a megmozdulásokon van lehetőség arra, hogy 

tájékoztatást adjunk azoknak is akik nem tudják, hol van a székhelyünk, vagy nem nincs elég 

ismerete egy, egy ügy elintézésében. Azok számára tanácsot tudunk adni egyes esetekben 

személyi segítséget is tudunk nyújtani az arra rászorulónak.  

 

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. február 29. 
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     Jegyzőkönyvvezető 
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  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


