
 

Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2013. március 27. napján tartott 

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

helyiségében 

 
 

Napirendi pontok:  

 

1./   Tájékoztatás az előző ülés óta történtekről.                

     Ea.: Bukta László elnök 

2./   Az egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú szöveges            

jelentés kiegészítése, értékelése. 

     Ea.: Bukta László elnök 

3./ 2012. évi gazdasági beszámolója, pénzügyi mérlegtájékoztatás, 2013. évi        

költségvetési sarokszámok megvitatása. 

Ea.: Bukta László elnök 

4./  Klubok – Reuma, SM, Heine Medin, Bechterew - munkaterve 

     Ea.: Klub vezetők 

5./ Sorstársi tanácsadó szolgálat I.negyedéviműködéséről 

     Ea.: Gáspár László sorstársi tanácsadó 

 

6/ 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 Lázár Szilárd. 

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. Egyesület elnöke megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes.  

 

1./ 

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

köszöntötte, majd ismertette az első napirendi pontot melyben, beszámol az előző 

elnökségi ülés óta történt eseményekről, feladatokról.  

 

 

 

 



2./ 

 

 Az egyesület 2012.évi munkájáról szóló beszámolót ismertette, a közhasznú jelentés 

szöveges értékelését Bukta László egyesületünk elnöke (beszámoló mellékelve.) 

 

Bukta László egyesületünk elnöke röviden beszélt, hogy elkészült, a napokban és 

postázva lett az akkreditációs beszámoló, melyet a Nemzeti Rehabilátációs és 

Szociális Hivatal részére küldtünk el. Az akkreditált foglalkoztató lévén a 

327/2012.(XI.16.) Korm.rendelet követelményei szerint végezzük a napi 

tevékenységeinket. 

 

Beszélt arról, hogy az egyesület fő célja továbbra is fogyatékos, elsősorban 

mozgásfogyatékos emberek egyéni és társadalmi helyzetének segítése. A szakmai 

tevékenységünk során az állam által átvett feladatátvállalás a meghatározó, emellett 

szociális tevékenységek, szociális üdültetés, interaktív portál feltöltése, sorstársi 

tanácsadás. 

 

Egyesületünk fontosnak tartja dolgozóink szakmai továbbképzését, fő 

tevékenységének és céljainak magas színvonalú ellátása érdekében. Ennek 

megfelelően folyamatosan figyelemmel kíséri és megpályázza az elérhető és a szakmai 

munka fejlesztése szempontjából a képzési lehetőségeket. Az akkreditációs bezsámoló 

mellékelve. 

 

3./ 

 

Egyesületünknél 2012-től kettős könyvitelt vezető személy Monokiné Suhaj Viktória 

könyvelő, aki elkészítette az egyesületünk pénzügyimérleg tájékoztatást. (Mellékelve.) 

 

4./ 

A következő napi rendi pontként az egyesületünknél működő klubvezetők 2012-es 

évről megtarttott beszámolóikat olvasták fel klubvezetőink. (A beszámolók 

mellékelve). 

 

5./ 

Egyesületünknél sorstársi tanácsadás szolgálat működik. Erről tartott tájékoztatót 

Gáspár László sorstársi tanácsadónk.(2013. I.n.évről) 

 

6./ 

Egyebek: 

 

A MEOSZ kihelyezett küldött gyűlése Siófokon lesz 2013. május 9-10-11. 

Egyesületünket 2 fő képviseli. Ugyanakkor sorstársi tanácsadói, gazdasági vezetők, 

valamint a csoportvezetők részére továbbképzés lesz. 

 

Egyesületünknél a küldött közgyűlés 2013. május 7-én, kedden lesz a Közösségi Ház 

emelti nagytermében 13óra 30 perckor. 



 

A napokban kaptuk meg a szállító szolgálatnál dolgozó szociális gondozó 

beiskolázására a jelentkezési lapot, a tanfolyam díja 200 eft lesz. 

 

Füzesabonyba Civil EXPO rendezésére kaptunk meghívót, mely 2013.május 11-én 

lesz. Egyesületünktől 5 főt regisztráltunk. 

 

 

 

  

 

 
  

                                                                           Ph. 

 

 

…………………………… 

         Jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

  Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 


