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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. április 6-. napján tartott Elnökségi 

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

 

 

 

Napirendi pontok:  

  

 

 

1./  Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről 

       Előadó: Bukta László elnök   

2./  Az egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámoló, közhasznú jelentés szöveges 

értékelése, kiegészítése, elfogadása 

       Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ 2010. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérleg tájékoztatás elfogadása 

       Előadó: Bukta László elnök 

  

4./ Tájékozató a Támogató szolgálat 2010.évi munkájáról, 2011. évi feladataink 

      Előadó: Korenné Orosz Edit szolgálat 

 

5./ Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

 

Az egyesület elnöke Bukta László javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv 

hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Nagy Imréné, jegyzőkönyv hitelesítők: Gáspár 

László és Balogi Sándorné. 

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

ismerteti az első napirendi pontot. Röviden tájékoztatott az előző elnökségi ülés óta eltelt 

eseményekről, ellenőrzésekről. A közhasznúsági beszámolót most már nem ismertette még 

egyszer. A küldött közgyűlésen a beszámolóból jelenlévő tagok részére, - 2011. április 9-én- 

egy példányt lehet adni a megjelenteknek. 

Az Ipartestületnél a helyiséget péntek délután rendbe kell tenni a gyűlés idejére. 

 

Felelős: Balogi Sándorné,  Nagy Imréné 

 

 

Bukta László elnök ismertette a 2010-es évi gazdasági beszámolót, pénzügyi mérleget. 

A jelenlévő elnökségi tagok a beszámolót elfogadták. 

 

Következő napirendi pontként Korenné Orosz Edit szolgálatvezető a „Kéz a Kézben”  

Támogató Szolgálat szakmai beszámolóját ismertette 2010.január 01.-2010.december 31-ig. 

A beszámoló mellékelve. 

 

Bukta László egyesületünk elnöke itt jegyezte meg, hogy az eddigi ellenőrzések, melyek 

megtörténtek a Támogató Szolgálatnál mindig mindent rendben találtak és megdicsérte a 

szolgálatvezető pontos, naprakész munkáját. 

Egyedül a vizesblokk állapotával nem voltak megelégedve, melyet reméljük az évvégére 

sikerül felújítani. 

 

Ezek után Gáspár László SM klubvezető is megtartotta a 2010-es évben végzett klub 

tevékenységükről a rövid beszámolót. 

A beszámoló mellékelve. 

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzéséről a jegyzőkönyvet elkészítették és felolvasás után az 

elnökség elfogadta. A feltárt hiányosságokat folyamatosan megszüntetjük, egyesületünk 

elnöke intézkedés készít. A hiányosságokra egyesületünk várta volna a segítséget a MEOSZ-

tól több éven keresztül. Így például a pénzügyi szabályzatok stb.-re. 

 

A MEOSZ soron következő küldött közgyűlésére az egyesület elnöksége egyhangúan és 

ellenszavazat nélkül Bukta Lászlót, Ölyüs Piroskát és Gáspár Lászlót választották meg. 

Erről határozat készül. 

 

 

 

 Egyebek: 

 

 

 

Az alapszabály módosításról: az ügyészségi módosítások már bekerültek az alapszabályzatba. 

Az Etikai Bizottság kérésére lett bővítve a bizottság munkájával kapcsolatos tevékenység. 

A küldött közgyűlésen Dr.Gyöngy Sándor titkár fogja ismertetni. 

 

Az „Ember az emberért” érem kitüntetésre az alábbi személyek lettek javasolva: 

Kun Görgy – arany 

Monoki László- ezüst 

Molnár Gyula – ezüst fokozatú kitüntetésre lettek felterjesztve a MEOSZ-hoz. 



Az előterjesztést az elnökség egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

A fentiekről határozat készült. 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. április 06. 

 

 

 

 

                                                                            Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


