
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Mezőkövesdi Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületet hivatalos helyiségében 
   2013. április 23-án. 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. 
 
Napi rendi pontok: 
 
1./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. 
    Ea: Bukta László elnöke 
2./ Az egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhazsnú jelentés, 
szöveges  értékelése, kiegészítése. 
    Ea: Bukta lászló elnök 
3./ 2012. évi gazdasági beszámolója, pénzügyimérleg tájékoztatás. 
    Ea: Bukta László elnök 
4./ 2013. évi gazdálkodási-költségvetési tervezet előterjesztése. 
    Ea: Bukta László elnök 
5./ A tervezet megvitatása, elfogadása- szavazás. 
6./ Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés, megvitatása. 
    Előterjesztés: Dr Gyöngy Sándor titkár 
7./ Indítványok, javaslatok. egyebek. 
 
Bukta László Egyesületünk elnöke megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat. 
 
1./ 
 Bukta László egyesületi elnöke ezek utánjavasolta, hogy a  jegyzőkönyvveztőnek Balogi Sándorné, 
hitelesítőnek, Gáspár László és Rudolf László lett megválasztva. Röviden beszélt az elmúlt 
elnökségiülés óta történtekről. 
 
2./ 
Bukta László egyesületünk elnöke: 
Az egyesület 2012.évi munkájáról szóló beszámolót ismertette. ( mellékelve .) 
A jelén lévő elnökségi tagok egydöntetűen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a z éves 
beszámolót. 
A 2012-re az egyik legnagyobb támogatást a MEOSZ-tól kapta az egyesületünk. 
Cél: a 2013-as évben minden pályázat elnyerése. 
A küldött közgyűlés:  2013. május 7-én lesz a Közösségi Ház emeleti nagytermében. 
Röviden ismertette az üdülő tavaszi felújításából adódó költség kiadást, amely 480.000.- Ft volt. 
Ismét felhívta a figyelmet egyesületünk elnöke, hogy a Horgász verseny 2013. június 22-én lesz 
megtartva, várja a jelentkezők névsorát. 
A 2013-as évra a Városi Önkormányzat 105 ezer Ft-ot adott, melynek a fele a Reuma klubbé. 
 
Rövöden ismertett a közhasznúsági beszámolót. 
A jelen lévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 
Megjegyezte: amennyiben egyesületünk nem nyereséges, akkor kizárják a pályázati körökből. 
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Az egyesületünknél működő, klubok beszámolóit a z elnökségi tagok egydöntetűen, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadták. 
 
A gazdasági, közhasznú, klubbok működéséről szóló beszámolókat 2013. május 31-ig a megyei 
Bíróságnak el kell küldeni. 
 
3./ 
A 2012. évi gazdasági beszámoló  pénzügyi részét ismertette egyesületünk elnöke, melyet Monokiné 
Suhaj Viktória könyvelőnk készített el. 
A beszámolót az elnökség elfogadta, melyről határozat készül. 
 
4./ 
A 2013-as évi gazdálkodási-költségvetési tervről beszélt a következőkben az egyesületünk elnöke. 
 
5./ 
A Felügyelő Bizottság nem igényli az újabb ellenőrzést, mert a pénzügyi zárás heti szinten rendezett. 
Minden beszámolót jónak és elfogadhatónak tart. Javasolja a küldött közgyűlés elő való terjesztését. 
Az éves munkatervét a napokban készítette el. 
 
6./ 
Egyesületünk titkára DrGyöngy Sándor írásban benyújtotta lemondását egészségügyi okokra való 
hivatkozással. 
Egyesületünknél Dr Kertész Mátyás, mint Etikai Bizottság Elnöke személyére került a választás, a titkár 
személyére. Előzetes beszélgetések alapján felkértük és Ő elválalta a megtisztelt felkérést. 
Annál is inkább mert az alapszabály módosítására vonatkozó változtatásokat, melyet a 2011. 75. 
törvény alapján kell működtetni az egyesületet (rehabilitációs foglalkoztatás stb.)  
DrKertész Mátyás megigérte, hogy egyesületünk alapszabályát átnézi és átdolgozza az új civil 
törvénynek megfelelően. 
 
Egyebek: 
 
Bukta László egyesületünk elnöke javasolta DrKertész Mátyás javasolta egyesületünk titkárának. 
A jelen lévő egyesületi elnökségi tagok egyhangúan ellenszavazat és tartókódás nélkül elfogaták 
megvásztották, melyről határozat készült. 
 
Bukta László fontosnak tartja az alapszabály újbóli átbeszélését. 
 
A közigazgatási rendszerváltozásokról esett szó. 
A Járási Hivatal vezetőjéhez, jobban mondva a Gyámügyhöz tartozik a közlekedési képességgel 
kapcsolatos ügyek. 
 
Egyesületünk” Felhívást” tett közzé a Montázsba a Tagok, Sorstársaink és az érdeklődők részére a 
Küldött Közgyűlés időpontjáról és helyéről. 
 
A NEA a 2013. évi működésre 421 600 Ft támogatásban részésíti egyesületünket, elnyert pályázati 
címen. 
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A MEOSZ soros Küldött Közgyűlése 2013. május 9.-12. között lesz megtartva Siófokon, a területi 
aktivisták képzéssel egybe kötve a delegált személyekkel. 
Az egyesületünktől Bukta László és Ölyüs Piroska lesz delegálva. 
 
 
 
 
 
     ……………………………………………… 
              Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
……………………………………………..      ……………………................. 
     Hitelesítő                Hitelesítő 
 


