
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2011. április 27-. 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 aktuális eseményekről tájékoztatás 

       Előadó: Bukta László elnök 

 

3./ 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.  

 

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, rendezvényekről. 

 

Ezek után felkérte az elnök Gáspár László SM klubvezetőt tájékoztassa az elnökséget a 23. 

Országos SM nap szervezésének jelenlegi helyzetéről. A rendezvény fontosságára tekintettel 
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az elnök felkért mindenkit, aki az egyesület dolgozója, hogy a szervezésben és a 

lebonyolításban legyünk a segítségére a klub vezetőjének, hogy ne háruljon rá ilyen sok 

feladat. Nagyon fontos, hogy az ide érkező sorstársak, jól érezzék magukat és megfelelő 

ellátásban legyen részük. A rendezvényre a terem díszítése a hangosítás és egyéb teendőket 

szintén közösen oldjuk meg.  

Legyenek, csoportok azok számára akik már pénteken megérkeznek, hogy lehetőségük legyen 

választani a programok között. Legyen kézműves foglalkozás, városnézés, és fürdésre is van 

lehetőség. Arra figyeljünk, hogy mindenhol legyen legalább egy fő aki ezeket a csoportokat 

vezeti, beszéljük meg, hogy ki miért lesz felelős, mit vállal el. 

A beszámoló mellékelve. 

 

A MEOSZ soron következő küldött közgyűlésére az egyesület elnöke és még két fő választott 

küldöttet időben le kell jelenteni, hogy részt kívánnak venni és a szállás miatt mivel Siófokon 

lesz megtartva egy továbbképzéssel egybekötve. 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2011. április 27. 

 

 

 

 

                                                                            Ph. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

     Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


