
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 09.29.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     2010.10.26-i választással kapcsolatosan tájékoztatja az elnökségi tagokat a  tisztújító 

rendkívüli küldöttközgyűlés napirendi pontjairól és kiemelten a választás menetéről. 

 Titkos szavazás történik: 

 -Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Elnökének személyéről 

 - Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Elnökhelyettes személyéről 

 

Felelős:           Bukta László  és a Jelölő Biz.Elnöke 

Határidő:       2010.10.26. 

 

2./     A szavazó lapokra a jelöltek csak akkor kerülnek fel, ha legalább küldöttek 10 %-a 

szavaz a jelölt személyére. A szavazó lapok  és arra felkerülő nevek felvitelére a 

választás helyszínén lesznek elkészítve. 

 Továbbá a hangosítás, számítógépbe történő adatok bevitele és nyomtatásért a hely- 

 színen Lázár Szilárd lesz a felelős. 

 

Felelős:            Lázár Szilárd 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

3./     A Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság taglétszámát 5 főre lehetne kibővíteni.  

 Az elnökség egyhangúan elfogadta és javasolta, hogy az alapszabályzatba is be kell 

 majd írni. 

 A küldöttközgyűlésen lehetne javasolni a tagdíj emelését is. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő        folyamatos 

 

4./ dr.Gyöngy Sándor titkárunk felhívta figyelmet, hogy a választás után az újonnan 

megválasztott tisztségviselőknek Nyilatkozatot kell majd tenni. 

 Felhívta a figyelmet, hogy a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság elnökeit maguk 

közül választják ki a választás után.   

 

Felelős:           FB. és EB. 

Határidő:       folyamatos 

 

5./    A hirdető újságban meg kell hirdetni a tisztújító rendkívüli közgyűlés időpontját és  

        helyét. 

 

Felelős: Nagy Imréné 

Határidő:       2010.09.29  



 

   
6./     SZIKRA  Alapítvány által szervezett tréningen részt vevőknek megköszönte az aktív     

 megjelenést.    

 A közel jövőben, ha lesz, tréning ugyanúgy fogja egyesületünk képviseltetni magát,  

 mint most. 

  

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./    A mezőcsáti iroda helyiség megszűnéséről beszélt Ducsai Judit irodavezető. Mielőbb 

keresni kell egy új iroda helyiséget, mivel az akkreditációhoz szükséges lesz egy új 

telephely megjelölés.  

 A szakmai programot elkészítette az új akkreditáció beadásához Ducsai Judit. 

 Az akkreditáció leadás ideje: 2010. november 15. 
  

Felelős:           Bukta László és Ducsai Judit 

Határidő:       folyamatos 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 


