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

hivatalos helyiségében 2013. december 18.-án tartott Elnökségi ülésen. 

 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás a 2013-as év eredményeiről  

 Ea: Bukta László elnök  

 2 .    Erzsébet program és az üdülőnk  

 Ea: Bukta László Elnök  

3.  SM klub 2013.évi működésének beszámolója  

 Ea: Gáspár László SM klub vezető  

 

4.  Támogató szolgálat működésével kapcsolatos beszámoló 

 Ea: Korenné Orosz Edit  szolgálatvezető  

  5.Egyebek,  indítványok,  javaslatok  

 

Jelenlévők : jelenléti  ív  szerint  

Az egyesület elnöke Bukta László köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, javaslatot 
tesz a jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Lázár 
Sztilárd , jegyzőkönyv hitelesítők: Gáspár László és Korenné Orosz Edit  
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.) A 2013-as évben történkről elnökünk megelégedéssel nyiulatkozott az eltelt évben 
végzett munkáról. kiemelte,  klubjaink működésével kapcsolatban, jó munkát végeztek . 
Pályázataink eredményesek voltak.Megköszönte Viszneki Nóra pályázatírónk munkáját. A 
szállító szolgálat a pályázott feladategységnek megfelelően végezte munkáját. 
Összességében jól végezték munkájukat az egyesületben dolgozók. 
 
2.) A következő napirendi pont az Erzsébet program, amiben üdülőnk miatt is érdekeltek 
vagyunk. Kérte, a honlapon jelentessük meg, hogy az Erzsébet programban résztvevők  
szállásfoglalás esetén elsőbbséget élveznek. Kérte még Gáspár László  üdülő gondnokot, 
amennyiben a berendezésben, felszerelésben hiánnyosságot észlel, azonnal jelezze, hogy a 



hozzánk érkező üdülni vágyók, minél kellemesebben töltsék üdülőnkben, a nyaralásra szánt 
idejüket. Balogi Sándorné Klári  kolléganőnket megbízta,  segítse, az egyesületünkhöz forduló  
sorstársainkat. az Erzsébet programon belüli szállásfoglalással kapcsolatban.  
 
3.) SM klubunk évi működéséről Gáspár László klubvezető, az országos SM szövetség 
elnökhelyettese  tartott rövid beszámolót A Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány tagjait 
energia masszírozásra hívta meg, év elején. következő összejövetelükre egyesületünk 
üdülőjében került sor, ahol közös nyársalással múlatták az időt közben beszélték meg napi 
gondjaikat és a felmerülő problémákat . Egészségnapot szervezett augusztus 16.ára . olyan 
klubnap volt, ahol lehetőség nyíltingyenes szakorvosi vizsgálatra úgymint rehabiltáció 
ortopédia. Szervezési  feladat volt még a 25. Országos SM napon való részvétel  
December 07.én került sor évzáró klub gyűlésünkre.  
 
4.) Korenné Orosz Edit  Szolgálatvezető számszerűen számolt be a szolgálat évi kiadásairól 
bevételéről.az elnökség vélenyét kérte, a szállítási gondozási díjakkal kapcsolatban.elmondta 
még hogy két garnitura téli gumit kapott egyesületünk, a Hankook 
gumiabroncsforgalmazótól. Az idei év alapján, a jövőben biztosítottnak, zökkenőmentesnek 
látja a szolgálat további munkáját. 
 
 
  .......................................   ..................................  
              Gáspár László                                                                  Korenné Orosz Edit  
                hitelesítő                                                                                 hitelesítő 
 
 
  ................................................  

                                                                     Lázár Szilárd  

                                                               jegyzőkönyvvezető  

 

 

 


