
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

szám alatti hivatalos helyiségében 2013. november 27-én tartott Elnökségi ülésen.  

 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.        
       Ea: Bukta László elnök 

2. Az egyesület 2013. évi gazdálkodásának előzetes tájékoztatása. 

Ea: Bukta László elnök 
3. 2013. december hó rendezvények (Mikulásnap, Természetgyógyász klub, SM évadzáró, Reuma 

klub évadzáró) tervezése, ezzel kapcsolatos feladatok kötelezettségek. 

Ea: Bukta László elnök 
4. 2013. év pályázati elszámolások, 2014. évre tervezett Pályázatok alakulása. 

E.a: Viszneki Nóra mentor 

5.  „Kéz a Kézben” támogató szolgálat 2014. évi fejlesztési terv, képzések alakulása  
             Ea.: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

6. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte megjelent elnökségi tagokat és 

megállapíttatta, hogy határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárd, a 

hitelesítőknek Molnár Józsefné és Gáspár Lászlót választották meg. 

1./ 

 
- Előző elnökségi ülésünk óta, egyesületünk több,  városi rendezvényen is képviseltette magát. 

rendszeesen részt veszünk a civil kerekasztal megbeszéléseken, ahol egyeztetésre kerülnek, 

egyesületünket érintő  dolgok, feladatok is. Bukta László elismeréssel szólt a rendezvényeken, 

megbeszéléseken elhangzott tájékoztatókról. Megköszönte az érintettek munkáját illetve 

kérte, ezt a hatékonyságot tartsuk szinten, a minél szélesebb körű tájékoztatás megőrzése 

érdekében.  

- Az „Év embere” kitüntető díj adományozása került szóba, az Önkormányzat várja a 

javaslatokat a civil szervezetektől is. Egyesületünk az idén nem tesz javaslatot, de az 

elkövetkező évben előkészítést követően megteszi javaslatát. 

- Meghívásokat kaptunk az elkövetkező időkben is aminek szervezésével megbízta az 

elnökség Korenné Orosz Edit szolgálatvezető és  Balogi Sándorné elnökségi tagot. 

 

2./ 

 

Az egyesület 2013 évi gazdálkodásáról előzetes tájékoztatást adott az elnök aki 

kihangsúlyozta, hogy a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően  az éves tervünk jól sikerült. A 

támogatások időben megérkeztek és a kifizetések sem késtek. A jövőbeni támogatások sajnos 

kiszámíthatatlanok, ezért tovább kel folytatni azt az utat amit eddig megszoktunk.   



3./ 

 

- Elnökünk kérte,  az idei Mikulás napot is az előző éviekhez képest hatékonyan és gondosan 

készítsék elő, mivel az előző éviekről elismerően nyilatkoztak az érintettek. Nyugdíjas 

dolgozónk búcsúztatást kiemelt figyelemmel kezeljük, hogy dolgozónk érezze hálásak 

vagyunk az együtt ledolgozott időért. Szeretetünket megbecsülésünket vigye magával 

nyugdíjas éveire.  

4./ 

 

- Viszneki Nóra pályázatírónk kérte, az esedékes pályázatok megfelelő utánkövetését, a 

pontos pénzügyi elszámolást, a pályáztatók felé. Igaz ugyan, hogy mindezekkel eddig 

probléma nem volt, de az így megszerzett tapasztalatokat, a későbbi pályázatoknál is 

hasznosítani tudjuk.  

5./ 

 

- Támogató szolgálatunk vezetője, az elvárásoknak megfelelően tájékoztatta az elnökséget, az 

eltelt évben végzett munkáról. Kiemelte, járműveink bár nem idősek, de szervizelésük 

szükséges ami ugyan nem jelentős, de kiadásként szerepel. Kérte, az elnökséget figyeljen a 

kötelező biztosítással kapcsolatban és időben rendezze annak költségeit.  

6./ 

 

- Indítványokban, javaslatok hangzottak el, az új dolgozók személyével kapcsolatban illetve a 

lemondott tisztségviselőink helyét betöltő személyekkel kapcsolatban is, amelyek 

megválasztására, soron következő küldöttgyűlésünkön kerül sor. Bukta László megköszönte 

az egyesületben dolgozók munkájáról , elismerően szólt, támogató szolgálatunk működéséről 

,pályázataink sikerességéről is.Reményét fejezte ki, a további munkánkkal kapcsolatban is. 

 

 

      k.m.f 
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