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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. január 27. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Az egyesület további feladati a 2010. 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 egyesület elnöke 

 

3./ Tájékoztató a Támogató szolgálat 2010. év február hó végén várható ISO ellenőrzéséről  

 Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

4./ A 2010 évi pályázatok állása: NCA, Önkormányzati és MEOSZ pályázatokat tekintve 

 Előadó: Viszneki Nóra pályázati referens 

 

5./ 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, Gáspár László 

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.  

 

 

 

 

 

 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 egyesület elnöke, Bukta László köszönti az elnökségi ülésen megjelent tagokat, majd 

ismerteti az első napirendi pontot, mely az egyesület további feladatai a 2010, éviben kialakult 

gazdasági helyzetről. 

 

 

A második napirendi pontban az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és 

feladatokról beszélt. Az egyesületünk más egyesületekkel, és civil szervezetekkel történő 

együttműködéséről, számolt be.  

Valamint javaslatot tett a küldött közgyűlés időpontjára és az egyesület 15. éves évfordulójára 

tett javaslatot.  

 

Említést tett arról, hogy egyesületünk fennállásának 15. évfordulója lesz ebben az évben. 

Javasolta hogy Gáspár László egyesületi tagunkat bízzuk meg azzal egy oklevél tervezésével, 

amellyel elismerésünket fejezzük ki az alapító tagoknak.  

 

Valamint javaslatot tett a küldött közgyűlés időpontját, és helyét illetően is.  

 

Beszámolt arról is, hogy az Interaktív Portálon bevitt anyagok az egyesület részéről sikeresek 

voltak. Valamint az elektronikusan elküldött LÁT ügyintézésről is történt visszajelzés az 

egyesülethez. 

 

 

A harmadik napirendi pontban tájékoztatást kaptunk a Támogató szolgálat 2010 év ISO 

ellenőrzéséről szolt a szolgálat vezetője, hogy várhatóan február hó végén lesz. 

 

A szolgálat vezetője Korenné Orosz Edit elmondta, hogy 2010. 01. 25-én, Budapesten a 

MEOSZ székházában tartottak értekezletet a szállító szolgálat működésével kapcsolatosan, 

melyről néhány mondatban tájékoztatta az elnökségi ülés résztvevőit. 

 

 

A negyedik napirendi pontban a pályázatokról tartott tájékoztatást Viszneki Nóra. 

 

Elmondta, hogy az NCA pályázatba fontos kiemeli az egyesület tájékoztató jellegű munkáját, 

valamint a szolgálat tevékenységét.  

 

További feladat, hogy figyeljük a működtetésre, illetve fenntartásra kiírt pályázatokat. 

 

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 

 

Az egyesület elnöke javasolta, hogy az egyesület minden helyiségében készüljön el még a 

januári hónapban a leltár. 

 

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

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

 

 

Mezőkövesd 2010. január 27. 

 



 

 

 

                                                                                Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


