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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. június 03-án 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. (VI.03) 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 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1.Tájékoztató az előző ülés óta történtekről. 

    Ea: Bukta László elnök 

2. A MEOSZ gyűlésre hívja meg Elnökségi tagjait, Felügyelő Bizottsági tagjait és Etikai 

Bizottsági tagjait 2015. 06.08-ára 

    Ea: Bukta László elnök 

3. A Mozgáskorlátozottak És Barátaik Balatoni találkozója 30. alkalommal 

    Ea: Bukta László elnök 

4.A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális És Gyermekjóléti Szolgálat meghívója szakmaközi 

megbeszélésre2015.06.08-ára 

    Ea: Bukta László elnök 

5. Indítványok, javaslatok 

 

V-2/2015.(VI.03.) sz. HATÁROZAT 

 

 

A vezetőség egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 

előzetesen kiküldött, és itt ismertetett napirendi pontokat.    

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

 

 

I. / Napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történtekről. 

 

Bukta László:   Jubileumi (20 év) közgyűlést tartott a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete 2015. május 22-én. 

2015. május 23-án  sakkversenyt tartottak, aminek mi adtunk otthont, a rendezésben és a fotók 

készítésében Golyha Csaba működött közre. 

  2015. május  27-én  került sor a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi 

Egyesületének tisztújító beszámoló küldöttgyűlésére. 

A NEA részére hiánypótlást nyújtottunk be, a működési pályázatunkhoz. 

 

 

 



3. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

II./ Napirendi pont: . A MEOSZ gyűlésre hívja meg Elnökségi tagjait, Felügyelő Bizottsági 

tagjait és Etikai Bizottsági tagjait 2015. 06.08-ára 

 

A gyűlésen egyesületünk elnöke Bukta László vesz részt, és képviseli egyesületünket. 

 

 

III./Napirendi pont: A Mozgáskorlátozottak És Barátaik Balatoni találkozója 30. 

alkalommal 
A találkozó programjai: 

- Hajókirándulás múzeumlátogatással 

- Irodalmi est 

- Sportdélután 

- Igal  

Ideje 2015. augusztus 25- szeptember 03-ig, teljes költség  60.300 Ft/fő. 

IV./ Napirendi pont:  A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális És Gyermekjóléti Szolgálat 

meghívója szakmaközi megbeszélésre2015.06.08-ára 

Témák: 
-  A megelőző pártfogás bevezetése a gyermekvédelmi rendszerbe 

- A Pártfogói környezettanulmány és kockázatértékelés indikátorai 

- A Közösségi Foglalkoztató bemutatása 

 

Az iskolán belüli agresszió, magatartászavar, nevelési problémák megoldásai. Megelőzési céllal 

tartják az előadást. 

 

V./ Napirendi pont: Indítványok, javaslatok 

Nagyon hasznosnak tartjuk ezeket az előadásokat, mert ezekkel bepillantást nyerhetünk más 

egyesületek működésébe és munkájába. 

 

 

Mezőkövesd, 2015. június 03. 

 

 

 

 

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

          Molnár Józsefné hitelesítő                                                Gáspár László hitelesítő  

 

 

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

                                              Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 

 


