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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012. április 25. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.(írásos anyag mellékelve) 

Civil Szövetség Egyesület programjai a civil hét keretében, NEA pályázat. 

Meghívások értekezletekre-rendezvényekre. Tagnyilvántartó program 

alakulása, garantált bér kompenzációból eredő gazdasági kihatásai az 

egyesületgazdálkodására.            Előterjesztő: Bukta László elnök 

 
2. Az egyesület 2011. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú 

jelentés szöveges értékelése, kiegészítése. 

                       Előterjesztő: Bukta László elnök 

 

3. 2011. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérlegtájékoztatás 

                      Előterjesztő: Bukta László elnök 

 

4. „Kéz a kézben” Támogató szolgálat 2011. év munkájáról, 2012 évi feladataink, 

működési támogatás értékelése 

                       Előterjesztő: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

5. A 2011-2012 évi pályázatok helyzete, további feladatok 

      Előterjesztő: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

6.  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.  

 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 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 át ad, hogy a következő ülésre 

lehetőségük legyen tanulmányozni és az esetleges hiányosságokat pótolni tudjuk. Így az 

esetleges változtatásokra is lesz lehetőség a küldött értekezletig. 

 

Az elnökségi tagokat tájékoztatja arról is az elnök, hogy március 28-án a Felügyelő Bizottság 

ellenőrzést tartott. Megnézték a könyvelést, a kis és nagy értékű eszközök nyilvántartását. Az 

észrevételük az volt, hogy a pénztárban volt rá példa, hogy több készpénz volt bent, mint 

amennyi lehetett volna. Ezt nem szabad meg tenni, mert egy APEH ellenőrzés során súlyos 

büntetést is kaphat az egyesület. Valamint találtak olyan számlát is, amely teljes összege el 

lett számolva a nagy értékű eszközök közzé, de csak a számlán szerepelt vásárlási összeg 

számolható el, a szerelési díjat nem lehet hozzá számolni. Ezekre a dolgokra nagyon oda kell 

figyelni a jövőben. Szó volt még a bérekről, és az APEH utalásokról, amelyek szintén rendben 

vannak    

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 az elnök elmondja, hogy módosítani kell az alapszabályt, mert változott a 

tevékenységünk, van olyan, amit már nem csinálunk, azt ki kell venni belőle, mint például a 

lakás átalakítási és akadálymentesítési támogatásának ügyintézése. Viszont az új szolgáltatás, 

mint például a sorstársi tanácsadás, illetve az akadálymentesítési szaktanácsadás nincs benne 

a tevékenységi körünkbe. 

 

Majd 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. Valamint a 2012 évi feladatokról tájékoztatja az elnökségi 

tagokat a szolgálatvezetője. 

 

A 2011-2012 évi pályázatok helyzete, további feladatokról beszélt a pályázati referens. 

Elmondja, hogy milyen feltételek mellett lehet pályázni, és ezek milyen nehézségekkel járnak 

a pályázatot benyújtóknak. Lehet előfinanszírozott pályázatot benyújtani, de annak nagyon 

rövid a határideje ahhoz, hogy a visszaigazolásokat megtörténjenek, vagy lehet utólag 

finanszírozott pályázat, amire a pályázónak kell megelőlegeznie a rendezvényre, a költségeket 

Ezzel is nehezítették a pályázati feltételeket, mert sok egyesület nem tudja meg tenni, hogy 

egy nagyobb rendezvényt lebonyolítson, mert nincs annyi tartaléka, hogy meg előlegezze a 

rendezvény költségét addig, amíg a pályázati összeg meg nem érkezik.  

 

 



 

 

 

Az indítványok javaslatok az utolsó napirendi pont.  

 

A Civil hét, április 22-én kezdődik a madarak és fák napjával ezen a napon burgonyát fogunk 

ültetni. Majd 23-án a közösségi Házban színdarabokból lesz felolvasás. 24-én lesz a Civil 

forgatag, amikor a civilek felvonulnak és ezt követően a táncpajtában vetélkedő lesz. Majd 

május 1-vel zárul a civilek hete a Zsóry strand és gyógyfürdőn, ahol a civilek kézműves 

bemutatót tartanak, műsorral színesítik a programot és az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tanácsokat adnak a résztvevőknek.  

 

Az adatszolgáltatás folyamatosan készül a MEOSZ felé. Ebből kiderül, hogy, kik azok, és 

hány fő az, akik ténylegesen fizetik a tagdíjat. Valószínűnek tartjuk, hogy majd ez alapján 

kapnak az egyesületek támogatást az országos szervezettől, és nem a bejegyzett tagság után. 

 

  

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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2012. április 25. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


