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A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Helye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám az egyesület székháza. 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. vezetőség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2015. április 01. szerda 8 óra 30 perc 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni, ha helyette 

külön jelenléti ívet csatol!) 
 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) 

két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilárd Attila 

 

4. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek 

számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              5 fő meghívott 

 11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. A határozatképességhez 

szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 64%-a részt vesz az 

ülésen. 

 

megállapítást nyert, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

 
Bukta László elnök: Nagy szeretettel köszönti a vezetőségi ülés valamennyi résztvevőjét külön 

köszönti a felügyelő bizottság megjelent tagjait, az etikai bizottság megjelent tagjait. Meghívót 

kapott egyesületünk akkreditált MMK-s és a támogató szolgálat munkatársai (jelenléti ív 

csatolva). Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. 

Jegyzőkönyv vezetőnek Lázár Szilárd, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Molnár Józsefné és 

Gáspár László. 

 

 



2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

V-1/2015.(IV.01.) sz. HATÁROZAT 

 

 

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza az 

elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt Lázár Szilárdot. és két jegyzőkönyv 

hitelesítőt: Molnár Józsefnét és Gáspár Lászlót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

 

Bukta László elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott postán  

Napirendi pontok 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.       

      Ea: Bukta László elnök 

2. Az egyesület összekötőinek fogadóóráinak felmérése               

            Ea: Kuruczné Panyi Tünde 

3. A MEOSZ elnöki tisztségére jelölt személyek megvitatása    

   Ea: Bukta László egyesület elnöke 

4. Tájékoztatás a 2015. év 04.15. napján lefolytatott MÁK ellenőrzésről  

      Ea: Bukta László elnök 

5. Indítványok javaslatok. 

 

 

V-2/2015.(IV.01.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség  egyhangúlag  tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 

előzetesen kiküldött, és itt ismertetett napirendi pontokat.    

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

Bukta László elnök: Első napirendi pontként, az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak értékelése 

szerepel  

 
Bukta László levezető elnöke kérte a megjelent elnökségi tagokat, hogy válasszák meg 

jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárdot, a hitelesítőknek Molnár Józsefnét és Gáspár Lászlót. 

 

 

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.    

 

Előző elnökségi ülésünk óta, a március hónapra vállalt feladatokat teljesítettük.  

Pozitív visszajelzésként levelet kaptunk a Szent Imre tagiskolában tartott esélyóráról, 

amelyben az igazgató köszönetét fejezte ki az egyesületnek, mert a gyerekek és 

pedagógusok nagyon élvezték az interaktív előadást. 

 

 

 

 



3. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

II./ Az egyesület összekötőinek fogadóóráinak felmérése             

  

Kuruczné Panyi Tünde szorgalmas munkája révén most már teljes betekintést nyerhetünk 

az összekötőink munkájába, és pontosíthattuk a fogadóórák időpontjait is. (mellékelve) 

 

 

 

 

III./ A MEOSZ elnöki tisztségére jelölt személyek megvitatása 

 

 Jelöltek: 

 - Soós Zoltán József elnökjelölt 

 -Tóth Margit elnökjelölt 

 -Kovács Ágnes elnökjelölt 

 Megbeszéltük az elnökjelöltek eddigi munkásságát és a sérültek világában tett fontos 

megnyilvánulásaikat. 

IV./  Tájékoztatás a 2015. év 04.15. napján lefolytatott MÁK ellenőrzésről 

 

A kollégáink figyelmét felhívta az elnök, hogy   készüljenek  fel  és  az  esetleges  hiányosságokat   

pótolják az  ellenőrzéshez.  

 

V./ Indítványok, javaslatok 

 

A Jabil Circuit Magyarország pályázatot hirdetett Észak-Magyarországon lévő civil 

szervezeteknek. Ifjúsági csoportunk meglátta benne a lehetőséget egy gyermeknapi 

program szervezéséhez. Pályázati referensek: Kuruczné Panyi Tünde és Komjáthy Zsolt 

 

Mezőkövesd, 2015. április 01. 

 

 

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

          Molnár Józsefné  hitelesítő                                                Gáspár László hitelesítő  

 

 

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

                                             Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 


