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    J E G Y Z Ő KÖ N Y V 

 

 

 

Készült: 2009. november 26-án a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Elnökségi 

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

 

Napirendi pont: 

  1./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

       Előadó: Bukta László elnök 

  2./ Felügyelő Bizottság ellenőrzésről tájékoztató 

       Előadó: Bukta László elnök  

  3./ Egyesületünknél működő SM klub tevékenységéről beszámoló       

     Előadó. Gáspár László klub vez. 

4./ LÁT számítógépes ügyintézői képzés. 

     MEOSZ IV. n.évi támogatásról tájékozató. 

     Előadó: Bukta László elnök 

5./ Indítványok, javaslatok. 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint. 

 

Az egyesület elnöke javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv hitelesítői 

személyére. Jegyzőkönyvvezető: Nagy Imréné, jegyzőkönyv hitelesítők: Molnár Józsefné, 

Korenné Orosz Edit. 

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 ismerteti az első napirendi pontot. 

 

Az egyesület elnöke összefoglalta az I-IX. havi munkáját és értékelte.  

Ezek után a Felügyelő Bizottság 2009. november 4-ei ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 

olvasta fel.(jegyzőkönyv mellékelve) 

 

A harmadik napirendi pontként Gáspár László SM klub vezető tartotta meg éves 

működésükről a beszámolót. (jegyzőkönyv mellékelve) 

 

Ezt követően a LÁT számítógépes ügyintézésére történő képzésről volt szó, így 

egyesületünktől l fő lesz képezve, kinek vizsgát kell majd tenni. Az egyesületeknél át kell 

térni 2010.01-el a LÁT számítógépes ügyintézésre. Egyesületünktől Bukta László elnök végzi 

el, majd ezek után Balogi Sándornénak és Golyha Csabának kell majd megtanulni. 

 



2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

A MEOSZ IV. n. éves tagarányos támogatása elmarad, pályázatokra tették át a hiányzó 

költségeket. Tájékoztatás a MEOSZ részéről folyamatos. 

 

Egyebek: 

 

A Mikulási ünnepséggel kapcsolatosan a kigyűjtés megtörtént, 40 főt érint a csomagok 

szétosztása. Javasolják, hogy a csomagok szétosztási időpontjai inkább a délutáni időkben 

legyenek a sérült gyerekek részére. 

 

A Szikra alapítványnál tréning indul, egyesületünktől 2 fő jelentkezett. 

 

A 2009-es tagdíjak beszedésével Kispál József volt megbízva, hogy a Mezőkövesden 

elmaradt tagdíjak beszedését a tagok rendezzék. Az elnökünk megdicsérte, hogy milyen 

lelkesen végezte és közben tájékoztatta a tagokat az aktuális témákról és az őket érintő 

rendezvényekről.  Lehetne Hírlevelet készíteni a tagok részére, melyben értesítve lennének az 

őket érintő témákról. 

 

Egyesületünk elnöke elmondta, hogy a stabilizáció érdekében a 2010-es évre 

munkaszerződéseket módosítani kell az egyesület dolgozóinak, a pénzügyi kötelezettség 

szerint. Az egyesület csak addig tud fizetni, amíg a munkaügyi központ támogat. 

 

Az elhangzott beszámolók és tájékoztatások után Bukta László elnök megköszönte a 

jelenlévő elnökségi tagok részvételét. 

Mindenkinek jó munkát és jó egészséget kívánt.  

 

 

 

 

 

 

      K.m.f. 

 

 

 

 

            Nagy Imréné 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Molnár Józsefné      Korenné Orosz Edit 

Jegykv.hitelesítő        Jegyzk.hitelesítő 
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