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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2009. április 29. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület 2008. évben végzett munkája a küldött gyűlés értékelése. 

 Előadó: Bukta László egyesület elnöke 

2./ Indítványok, javaslatok 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László javaslatot tesz a 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 napirendi pontok szerint hangzik el 

melyet egyhangú szavazattal, elfogadtak.  

 

 

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

Az egyesület 2008-as évben végzett munkájáról szóló beszámolót a küldött gyűlés elé minden 

tekintetben jól előkészítettnek mindenre kitérőnek pontosnak és konkrét feladatokra 

irányulónak találta.  

Külön meg köszönte a Felügyelő Bizottság munkáját és úgy értékelte , hogy nagyon pontosan 

végezték a feladatukat, melyről a beszámoló során minden küldött értesülhetett. 

 

 

A küldött értekezleten felmerült az a gondolat, hogy a meghívókkal együtt küldjünk el a 

beszámoló anyagát is, hogy a résztvevők át tudják olvasni, mert így kézzelfoghatóbb lesz 

számukra a hallottak és a kérdéseiket is jobban feltudják tenni egy-egy témával kapcsolatban. 

 

 

Az ÁFSZ ellenőrzésének eredményéről tartott beszámolót. Mindent rendben találtak az 

adminisztráció, pontosan vezetve volt és az elszámolásokat is rendben találták. A 
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szerződéseknél volt egy hiányosság, amit postai úton pótolni fogunk. Dr Molnár Károly 

egyesületünkkel kötött szerződését nem találtuk meg.  

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 

Az elnökünk javasolta, hogy készüljön egy ütemterv, amin az utalások: bér, járulék, rezsi, a 

hiteltartozások, a jelentések: az APEH felé a könyvelésről, az elnökségi ülés, munka 

értekezlet a Reuma klub vezetőségi üléséről, valamint a postai feladások rendjéről szólna. Így 

mindenki tudná, hogy milyen kötelezettségeink vannak és milyen rendszerességgel és 

határidővel. 

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. 

 

 

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

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

Mezőkövesd 2009. április 29. 
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     Jegyzőkönyvvezető 
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  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


