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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2009. február 25. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület feladatai a 2009. évi kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel. 

 Előadó: Bukta László egyesület elnöke 

2./ Előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése, feladataink a jövőt tekintve. 

Előadó: Bukta László 

3./Tájékoztató a Támogató szolgálat 2008. évi időszak kincstári ellenőrzésének eredményéről, 

2009 év feladatai. 

Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

4./ A 2009. évi pályázatok helyzete, NCA, Önkormányzati és MEOSZ pályázatokat tekintve 

Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

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: Vámos Margit, jegyzőkönyv hitelesítők: Balogi Sándorné, Golyha Csaba. 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket az elnökségi ülés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Az elnökségi ülés a mellékelt meghívón feltüntetett 

napirendi pontok szerint hangzik el melyet egyhangú szavazattal, elfogadtak.  

 

 

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

Az egyesület feladatát a 2009-es évben kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel. 

Tájékoztatást ad az anyagi lehetőségekről, a tagarányos támogatás annak felhasználásáról. 

 

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése, feladataink a jövőt tekintve. A tagságot 

segítse az egyesület a különböző támogatások és azoknak az ügyintézésében, Figyeljük a 

rendeleteket, ami a rehabilitált munkakörök, betöltését teszi lehetővé azoknak a 

sorstársainknak, akik le vannak százalékolva és szeretnének, illetve tudnának munkát vállalni. 
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Korenné Orosz Edit A Támogató szolgálat munkájáról és az Állam kincstár ellenőrzésének 

eredményéről tartott beszámolót. Mindent rendben találtak az adminisztráció, pontosan 

vezetve volt és az elszámolásokat is pontosnak találták.  Majd a 2009 év feladatairól és a 

megvalósításáról beszélt. 

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 

Az elnökünk javasolta az egyesület klub vezetőinek, hogy egy rövid beszámolót írjanak az 

elmúlt évben végzett munkájukról, hogy a küldött közgyűlés résztvevői is megismerhessék a 

klubok tevékenységét. 

Javaslat volt még a vezetés részéről., hogy a klub rendezvényekhez történő segítséget 

levélben köszönjük meg azoknak, akik anyagi, vagy tárgyi segítséget adtak, hogy minél 

színvonalasabb legyen. 

A Mezőcsáti iroda vezetés részéről elhangzott, hogy a sérült gyerekek részére jó lenne, ha az 

elmúlt évhez hasonlóan a mikulás ünnepséget egy közös rendezvény keretében ünnepelhetnék 

a helyi gyerekek, Úgy érzik, hogy szükség van arra, hogy többet legyenek közösségben. 

Az elnök március 12-től kb. 3-4 hétig távol lesz, így az elnöki teendőit nem tudja el látni ezért 

a vezetőség a mindenkori helyettesét Dr Gyöngy Sándort bízta meg az aktuális feladatok 

ellátására. 

 

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

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

Mezőkövesd 2009. február 25. 
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     Jegyzőkönyvvezető 
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  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


