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    J E G Y Z Ő KÖ N Y V 

 

 

 

Készült: 2009-én június 24-én a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Elnökségi 

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

 

Napirendi pont: 

  1./ Az egyesület 2009.évi félévi munkájáról szóló beszámoló 

       Előadó: Bukta László elnök 

  2./ 2009.évi félévi gazdasági beszámoló 

       Előadó: Kovácsné Gulyás Erzsébet  

  3./ Tájékoztató a Támogató szolgálat 2009. első félévi munkájáról, 2009. 

       második félévi feladataikról.        

     Előadó. Korenné Orosz Edit szolg.vezető 

4./ 2009.06.26-i Vezetőségi üléssel kapcsolatos teendők, feladatok 

     Előadó: Bukta László elnök 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint. 

 

Az egyesület elnökhelyettese Dr. Gyöngy Sándor javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetője és a 

jegyzőkönyv hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvvezető: Vámos Margit, 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 elnökhelyettese, Dr. Gyöngy Sándor ismerteti az első napirendi pontot. 

 

Az egyesület elnöke összefoglalta az első hat havi munkáját és értékelte. Elmondta, hogy a 

Civil hét programjának szervezésében, illetve a lebonyolításában is részt vett egyesületünk. 

A visszajelzés alapján, megelégedéssel szóltak munkánkról. 

A másik nagyszabású rendezvény az esélyegyenlőségi nap, amit szintén a dolgozóink 

segítségével bonyolítottuk le. 

 

A 2. napirendi pontként Kovácsné Gulyás Erzsébet ismertette a 2009. első félévi gazdasági 

beszámolóját. 

Az elhangzott beszámoló után Dr. Gyöngy Sándor elnök helyettes megköszönte és felkérte 

Korenné Orosz Edit szolgálatvezetőt, tartsa meg a 2009. első félévi munkájukról a beszámolót 

és a második félévi feladatterveiket ismertesse. 

 

A beszámoló után Bukta László egyesületünk elnöke a 2009.06.26-i vezetőségi üléssel 

kapcsolatos teendőkről szólt. 



2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

Bővebben beszélt a 2009. július l-től az ONYF által kiadott új szabályról, mely a 

rehabilitációs foglalkoztatásról szól 

A rehabilitáció célja, hogy a megváltozott élethelyzetű emberek a nyílt munkaerőpiacon, 

normál bérezést képességeiknek és képzettségüknek megfelelő munkát végezhessenek. 

 

Az elhangzottakat és a hozzászólásokat Dr.Gyöngy Sándor elnök helyettes megköszönte és a 

jelenlévő elnökségi tagok részvételét. 

 

 

 

Mezőkövesd, 2009. június 25. 

 

 

     K.m.f. 

 

 

 

 

    Vámos Margit 

    Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Molnár Józsefné      Korenné Orosz Edit 

Jegykv.hitelesítő      Jegyzk.hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


