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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. június 25. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

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

 Előadó: Bukta László elnök 

 

2./ A 2010. évi pályázatok értékelése jelenlegi helyzete. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ 2010. június 7-8-i Állami Számvevőszék ellenőrzésének tapasztalatai. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

4./ Egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos előkészületeink. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

5./ Jelölő Bizottság feladatai 

 Előadó: Gáspár László Jelölő Biz. elnöke 

 

6./ 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.  

 

 

 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 előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban végzett 

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

történő együttműködéséről, számolt be.  

 

Valamint javaslatot tett a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpont, illetve a helyét 

illetően is. 

 

A második napirendi pontban a 2010. évi pályázatok értékelése hangzott el, valamint 

tájékoztatást kaptunk a jelenlegi helyzetről. A MEOSZ felé történő vissza igazolásról, 

valamint az NCA pályázat eredményéről. 

 

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 június 7-8-án megtartott ellenőrzés 

tapasztalatairól, amit az Állami Számvevőszék ellenőrei tartottak egyesületünknél. 

 

 

A negyedik napirendi pontban az egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos 

előkészületeinkről beszélt az egyesület elnöke. 

 

Elmondta, hogy az öt főből álló Jelölő Bizottság megkezdte a munkáját, a jelenlegi vezetőségi 

tagokat megkeresték és elbeszélgettek velük, megkérdezték a jövőt illetően a szándékukról, 

hogy vállalják-e továbbra is az eddig betöltött tisztséget. Valamint javaslatot kértek új 

vezetőségi tagok jelölésére. 

 

Az ötödik napirendi pontban a Jelölő Bizottság elnöke mondta el, hogy a rájuk bízott feladat 

mely stádiumában vannak. Tájékoztatott arról, hogyan osztották fel a bizottság tagjai között a 

feladatot, így minden küldöttel személyesen tudnak beszélni, véleményüket, javaslataikat 

kikérni, hogy minél szélesebb körből érkezzenek azokra a személyekre a jelölések, akiket arra 

érdemesnek tartanak a tagok.  

 

 

Ezt követően az indítványok és javaslatok hangzottak el. 

 

Az egyesület elnöke javasolta, hogy két új csoportvezetőnk lett Igrici és Emőd térségben 

ezért, ha a MEOSZ LÁT képzést, indít őket, küldjük el a felkészítésre. Vegyük fel a 

kapcsolatot és jelentsük le a MEOSZ-nál Jankovics Andreának, aki a szervezője, hogy az 

egyesületünktől két főt küldenénk a felkészítésre. 

 

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

elnökségi tagok aktív részvételét. 

 

 



 

Mezőkövesd 2010. június 25. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


