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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. szeptember 29. 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./ Egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos előkészületeink. 

 Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ 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 köszönti az elnökségi ülésen megjelent tagokat, majd 

ismerteti az első napirendi pontot mely az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban végzett 

munkáról és feladatokról szólt.  

Beszámolt arról is, hogy a MEOSZ sorstársi tanácsadó képzés Budapesten indult, mely 

szeptember 27.-október 1.-ig tart. Erre a képzésre egyesületünktől Gáspár László nyerte el a 
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felvételt egy előzetes beszélgetés során. Remélhetőleg sikeresen végzi el ezt a képzést 

melynek vizsga ideje a novemberi hónapra várható. 

 

A Szikra Alapítványtól kaptunk meghívást a szeptember 23-i és a szeptember 27-i záró 

konferenciára, amely a TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0020 program megvalósításának 

eredményeiről és tapasztalatairól szólt. Ezen az értekezleten három fő vett részt az 

egyesületünktől. 

 

A Kulturális Örökség napja szeptember 18-án a Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő 

Egyesület szervezésében a 70 éves Zsóry Gyógy és Strandfürdő történetére emlékezett meg. 

Ennek a rendezvénynek a lebonyolításában egyesületünk egy tagja segített. 

 

A Kazincbarcikai Esélyegyenlőségi napot is szeptember 18-án tartotta meg a Mozgássérültek 

Egyesülete, amelyre meghívást kapott egyesületünk. Színes egész napos programmal várták 

az oda érkező sorstársakat, nagyon kellemes délutánt töltöttünk ott. 

 

Ezt követően tájékoztatást kaptunk arról, hogy az egyesületünk a 2009 évi személyi 

jövedelemadó egy százalékos felajánlása 504. 482 Ft kerül átutalásra részünkre. 

 

A második napirendi pontban az egyesület tisztségviselőinek választásával kapcsolatos 

előkészületeinkről beszélt az elnök 

 

Elmondta, hogy az öt főből álló Jelölő Bizottság folyamatosan végzi a munkáját, felosztották 

a körzeteket ötféle, megkeresték a területi képviselőket és kikérték a véleményüket, 

javaslataikat. Az elképzelések szerint haladnak, mindenkivel tudtak beszélni, és már tudnak 

összegezni. 

Választás lehetősége lehet egy listás, azok a személyek, akik elnök jelöltek lehetnek helyettes, 

illetve elnökségi tagoknak is jelölni. 

 

A harmadik napirendi pontban az indítványok és javaslatok hangzottak el.  

 

A rendkívüli közgyűlést október 26. 10 órára hívja össze az elnökség, melynek fő napirendi 

pontja a tisztségviselők választása lesz. 

Dr Gyöngy Sándor felhívja a figyelmet, hogy a választás után az újonnan választott 

tisztségviselőknek nyilatkozatot kell tenni. 

Felhívta arra is a figyelmet, hogy a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnökeit maguk 

közül választják ki a választás után. 

 

Az egyesület elnöke javasolja, hogy adjunk fel egy hirdetést az újságban is arról, hogy 

rendkívüli tisztújító közgyűlés lesz, a helyszín és a kezdési időpontos megadásával.  

 

A Mezőcsáti iroda megszűnéséről beszélt az irodavezető. Mielőbb keresni kell egy új iroda 

helyiséget, mivel az akkreditációhoz szükséges lesz egy új telephely megjelölése. A szakmai 

programot elkészítette az új akkreditáció beadásához Ducsai Judit, mert a leadási határidő 

2010. november 15. 

 

 

 

 



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

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. 

 

 

 

Mezőkövesd 2010.szeptember 29. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


