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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2009. január 28. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület 2008.évi munkájáról szóló beszámoló, közhasznú jelentés szöveges 

értékelése, kiegészítése, elfogadása 

 Előadó: Bukta László egyesület elnöke 

2./  2008.évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérlege tájékoztatás elfogadása 

Előadó:  Gulyásné Kovács Erzsébet 

3./  Tájékoztató a Támogató szolgálat 2008. évi munkájáról, 2009 évi feladataink. 

Előadó: Korenné Orosz Edit 

4./  A 2009. évi pályázatok helyzete, további feladatai 

Előadó: Bukta László egyesület elnöke 

5./  Indítványok, javaslatok 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László az elnökség javaslata alap 

Javaslatot tesz a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv hitelesítői személyére. 

Jegyzőkönyvezető: Nagy Imre Mátyásné, jegyzőkönyv hitelesítők: Balogi Sándorné, Golyha 

Csaba. 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket a küldött közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A közgyűlés levezetője ismerteti a mellékelt meghívón 

feltüntetett napirendi pontokat. Eszerint az Alapszabály módosítása, illetve kiegészítése, 

valamint egyéb kérdések. 

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangú szavazattal elfogadta.  

 

 

Az egyesület elnöke, Bukta László ismerteti az első napirendi pontot. 

 

Az Alapszabály 1.§ 2. pontja azzal egészül ki, hogy az egyesület telephelye 3450 

Mezőcsát, Szent István út 8. 

 

 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 Alapszabály 19.§-a azzal egészül ki, hogy az elnökhelyettes az 1. pontba írtak 

mellett utalványozási jogkörrel is rendelkezik. 

 

Az Alapszabály III. fejezet 4.§ 4. pontja, mely szerint a tagsági viszony kizárással 

szűnik meg – azzal egészül ki, hogy erre akkor kerülhet sor, ha az egyesület Etikai és 

Fegyelmi Bizottsága erre az elnökségnek javaslatot tesz. A tag az egyesület szabályait, 

normáit súlyosan megszegi. 

 

 

 

Levezető elnök a javaslatot vitára bocsátja. 

Kérdés, észrevétel nem volt., ezért az előterjesztést szavazásra bocsátja. 

Megállapítja, hogy az előterjesztést a küldött közgyűlés egyhangúlag elfogadta, tartózkodás, 

vagy ellenszavazat nélkül. 

Az egyéb kérdéseket illetően kérdés, javaslat nem volt. 

Levezető elnök megköszöni a részvételt és a küldött közgyűlést berekeszti. 

 

 

 

Mezőkövesd, 2009. január 28. 

 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


