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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. december 22. napján tartott 

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

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Beszéljünk kötetlenül közös dolgainkról, gondolatainkról, 2011. évi terveinkről. 

 

2./ Néhány órára álljunk meg a rohanásban, ünnepeljünk egy kicsit közösen karácsony és újév 

közeledtével, szeretetteljes egymás felé fordulással. 

Adjunk egymásnak egy, egy csekély, jelképes ajándékot. Ha mindenki hoz egy kis 

csomagocskát, akkor abból mindnyájan kivehetünk egyet-egyet, így a véletlen dönti el, hogy 

mi lesz a meglepetésünk azon a napon. 

A vállalkozó kedvű önkéntesek, akik a saját maguk által készített finomságokból is adnának 

másoknak, egy szerény vendégséget is szerveznek a résztvevőknek. 

 

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: Rudolf 

László, 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.  

 

 

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

ismerteti az első napirendi pontot és felkéri a jelenlévő elnökségi tagokat, hogy mondják el a 

gondolataikat, javaslataikat a 2011-es évvel kapcsolatosan egy kötetlen beszélgetés 

formájában.  

 

Szó esett arról is, hogy az egyesületünk egy tagja a MEOSZ szervezésében sikeresen 

elvégezte a sorstársi tanácsadói tanfolyamot. Gáspár László arról számolt be, hogy már van is 

olyan személy, akihez ki ment és a tanácsadásaival segítséget nyújtott a sorstársunknak.  

 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. 



Nagy örömmel vettük ezt a lehetőséget és a továbbiakban is élni szeretnénk a hasonló 

lehetőséggel, ha a MEOSZ további tanfolyamokat szervezne, gondolunk itt a munkahely 

vállalásához szükséges mentori tevékenységre.  

 

Az Együtt- Egymásért reuma klub vezetője elmondta, hogy az októberi kirándulás, amit 

szerveztek nagyon jól sikerült és a Civil Szövetség újságjában, a Hírlevélben is megjelent egy 

cikk, amely képet ad arról, hogy hol voltak és mit láttak a klubtagok, mind ezt néhány fotóval 

is szemléltetik az olvasók számára. 

A klub december 9-én tartotta meg az év utolsó ünnepi összejövetelét, amely nem csak a 

karácsonyi várakozás jegyében zajlott, hanem a klub 5 éves évfordulóját is ünnepeltük. 

 

A Civil Szövetség és a Város közös szervezésében az adventi gyertyagyújtás a város főterén 

volt megszervezve. Egyesületünk két munkatársa vállalta, hogy mind a négy vasárnap 

gesztenyét sütnek az ünnepségen részt vevők részére. A lakosoknak nagyon tetszett, hogy a 

hidegben forró gesztenyét ehetnek és mind-e mellett emelte az ünnepi hangulatot. A város 

vezetése is jó ötletnek találta, az Alpolgármester úr személyesen meg köszönte, hogy 

hangulatosabbá tettük az ünnepet, ezért az elkövetkező években is számítanak a jelenlétünkre 

.  

A Támogató szolgálat részére december 10-én, Budapesten volt a szolgálatok részére 

szervezett szakmai konferencia. Egyesületünktől a szolgálatvezető vett részt, elmondta, hogy 

lehetőség nyílik arra is, hogy a szolgálatunk bemutatkozzon 10-20 perces előadás keretén 

belül.  

 

A harmadik napirendi pontban az indítványok és javaslatok hangzottak el.  

 

 

Az elhangzott hozzászólások, javaslatok után Bukta László elnök megköszönte a jelenlévő 

elnökségi tagoknak az aktív részvételt. Mindenkinek nagyon kellemes ünnepet és jó 

egészséget kíván az újévben. 

 

 

 

Mezőkövesd 2010.december 22. 

 

 

 

 

                                                                                Ph. 
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     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


