
Jegyzőkönyv 

 

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

hivatalos helyiségében 2014. Augusztus 06-án tartott Elnökségi ülésen.  

 
Napirendi pontok 

      1.Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. 
 

                                                              Ea: Bukta László elnök 
 

     2.   Tájékoztatás az Akkreditált foglalkoztatás eddigi alakulásáról a támogatás felhasználásának második  
            féléves ütemezése  

                                                               Ea: Bukta László elnök 

 
     3.  Ifjúsági Tagozatunk „szünidő búcsúztató”pályázat előkészületeiről és a végleges lebonyolítás 
            feladatairól  

                                                               Ea: Újhelyiné Bukta Mónika és Korenné Orosz Edit   

 
     4.  Egyesületünk gazdálkodása 2014. januártól - júniusig  eredmény második félév várható  költségvetése 
 
                                                                             E.a:Molnár Józsefné gazdasági  vezető  

 

     5. „Kéz a kézben „ támogató szolgálat soron következő feladatai 

 

                                                                             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 történt  ellenőrzések során, kirívó hibát nem talált az ellenőrző csoport 

    Elnökünk Bukta László elégedett volt Az eredménnyel .Egyesületünk meghívást kapott , a Magyar 

    Sclerosis  Multiplex Társaság Tagszervezeteinek Szövetségétől , a soron következő Országos  SM  

    napra, ami Székesfehérváron kerül  megrendezésre .A Paraszupersztár  tehetségkutató verseny  

   aktuális  helyzetéről volt még szó  

.  

 

2.  Az akkreditált foglalkoztatást komolyan kell vennünk . jelenléti ív vezetésétől az elszámolásig 

     A pontos könyvelés illetve a pénzügyi elszámolás is rendkívül  fontos   ezek bármelyikének hiánya  

     vagy pontatlansága, a támogatás elvesztéséhez vezethet , emelte ki  elnökünk, Bukta László .  

      A Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár a finanszírozási időszak egy      

      évvel -2015. december 31-ig történő meghosszabbítása mellett döntött .A tájékoztató során  



      elhangzott még, számszerűen, a kapott és igényelt támogatások összege, havi bontásban 

természetesen . levelet kaptunk a Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályától ,a 2015 

január 01-től induló finanszírozási  időszakkal  kapcsolatban 

 

3.  Egyesületünk  Újhelyiné Bukta Mónika és Korenné Orosz Edit munkájának köszönhetően  pályázati 

támogatást nyert, „szünidő búcsúztató”program megrendezéséhez . Újhelyiné Bukta Mónika 

szervezte és szerezte be, különböző helyekről  az adományokat . Korenné Orosz Edit a „músorfelelős” 

volt , a minél sikeresebb lebonyolítás érdekében. A komoly, előkészítést látva, szinte biztosra vehető 

jól sikerült napot tudhatunk majd magunk mögött . jó néhány gyereknek és kísérőknek szerezve 

örömet . 

 

4.Egyesületünk gazdálkodásával kapcsolatban,Molnár Józsefné elmondta, az előző évekhez 

hasonlóan,  jónak mondható amit  közérthető számadatokkal is alátámasztott .Reményei  szerint a 

következő félévtől is ezt várhatjuk. 

 

5.A paraszupersztár szervezőitől kör e-mail-t kaptunk, miszerint az elődöntő kétnapos lesz, a 

„kevésbé feszített műsor érdekében”A zsűriről kaptunk még, részletes leírást illetve a zsűritagokról 

.Meghívást kaptunk a Polgármesteri Hivataltól, az augusztus 20-i műsorra . Ifjúsági Tagozat, soron 

következő Ifjúsági közgyűlését 2014 szeptember 6.-án tartja, Balatonmáriafürdőn , ahol egyesületünk 

is képviselteti magát 1 fő szavazati joggal rendelkező ifjúsági taggal . 

 

 

 

 

Mezőkövesd 2014. augusztus  6. 

 

 

 

  ........................................................   ................................................  

          Molnár józsefné  hitelesítő                                                                 Gáspár László hitelesítő  

 

 

  ...............................................................  

                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 

 


