MOZGÁSSÉRÜLTEK
MEZŐKÖVESDI
EGYESÜLETE

KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS
2015. MÁJUS 16.
JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyvvezető: Ölyüs Piroska

Készült: Mezőkövesd, 2015. május 17.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székházának hivatalos helyiségében
2015. május 16-án megtartott Küldött Közgyűlésén.
Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint
Bukta László egyesület elnöke és egyben a levezető elnök is szeretettel köszöntötte a
Küldött közgyűlésen megjelenteket, valamint megemlékezett az elhunytakról.
Megállapította, hogy 55 küldött jelent meg a 88 főből, így a Küldött Közgyűlés
határozatképes.
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása:
Bukta László levezető felkérte a Küldött Közgyűlést válassza meg a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezetőnek: Ölyüs Piroskát, hitelesítőknek:
Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót javasolta megválasztani.
K-1/2015 Határozat:
A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek jegyzőkönyv vezetőnek Ölyüs Piroskát,
hitelesítőknek Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót nyílt szavazással, egyhangú 55 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztották.
Bukta László levezető elnök ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1. Az egyesület 2014. évi munkájáról szóló közhasznúsági tevékenység szakmai beszámoló
előterjesztése
E.a.: Bukta László elnök
2. 2014. évi közhasznú tevékenység gazdasági beszámolója.
E.a: Monokiné Suhaj Viktória könyvelő
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület 2014. évi Közhasznú tevékenységének
ellenőrzéséről
E.a: Fügedi István FB. elnök
4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás
5. 2015. évi gazdálkodási-költségvetési tervezet előterjesztése.
E.a.: Bukta László elnök
6. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás
7. A Ptk. változás miatti Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Kertész Mátyás titkár
8. Az előterjesztett tervezet megvitatása, elfogadása – szavazás
9. A Jelölő Bizottság előterjesztése, a bizottsági tagok mandátumainak felmentésére
Ea: Gáspár László Jel. Biz. elnök
10. Jelölő Bizottság felmentésének megvitatása - szavazás
11. A 2016 évi tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság megválasztása
E.a.: Bukta László elnök
12. Az előterjesztett tervezet megvitatása, elfogadása – szavazás
13. Indítványok javaslatok
Az írásban megküldött Napirendi pontokhoz kiegészítő javaslat nem érkezett.
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K-2/2015 Határozat:
A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a napirendi pontokat nyílt szavazással
egyhangú 55 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Ölyüs Piroska napirend előtt kért szót: tájékoztatta a jelenlévőket a 2015. május 8-án tartott
MEOSZ tisztújító küldöttgyűlés eredményéről, mely szerint Bukta László elnököt a küldöttek
a MEOSZ 8 tagú elnökségének tagjává választották. Elmondta továbbá, hogy BAZ megyéből
további két elnökségi tag van, Braun János alelnök és Székely József elnökségi tag
személyében, mely a megyei egyesületek kiemelkedő munkáját dícséri. Gratulált az újonnan
megválasztott MEOSZ tisztségviselőknek, és további sikeres munkát kívánt.
1 .Napirendi pont:
Bukta László elnök megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2014. évben végzett
közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves munkáját. (Közhasznúsági beszámoló
2014 mellékelve!)
Szóbeli kiegészítésként röviden beszélt az egyesület 2014 évi munkájáról:
- a települési csoportvezetők által végzett feladatokról;
- a tagdíjfizetési morál romlásáról;
- az egyesületnél történő foglalkoztatásról,
- a szabadidős tevékenységről, az üdülési alapítvány Erzsébet programjáról, a megváltozott
munkaképességű dolgozók üdültetéséről,
- a tagnyilvántartó rendszer működéséről, használatáról,
- elmondta, megújulás alatt van az egyesületi honlap, egyben köszönte Lázár Szilárdnak és
Komjáti Zsoltnak a megújulás érdekében kifejtett munkáját;
- dicsérte az egyesületnél 10 éve működő Reuma klubot;
- szólt a Sclerosis Multiplex klub működéséről, a sikeres rendezvényekről,
- bővebben beszélt a jól működő sorstársi tanácsadásról, melyet már 3 fő képzett munkatárs
végez,
- kulturális működésnél szintén a Reuma klubot dicsérte meg, akik minden városi
megmozduláson aktívan jelen vannak.
- szólt az ez évi foglalkoztatásról és pályázati keret összegekről,
- elmondta, hogy a foglalkoztatási támogatás 100 %-os, az egyesületnek a költségekhez kell
hozzájárulnia;
- az egyesületnél működő Ifjúsági Csoport munkájáról,
- a folyamatos ellenőrzések pozitív tapasztalatairól,
- az NRSZH által nyújtott egyszeri 1,5 MFt támogatás felhasználásáról;
- kiemelte az esélyórák fontosságát a közvélemény formálásában, beszélt a program sikeres
működéséről, egyben megköszönte a szervezőknek, résztvevőknek a közreműködést;
- köszönetet mondott az egyesület dolgozóinak, közreműködőknek a megrendezett
„Szünidőbúcsúztató” valamint „Idősek napja” rendezvény sikeréért;
- elmondta, mennyire fontosak a fent felsorolt tevékenységek a közhasznúság feltételeinek
való megfelelésben.
2.Napirendi pont:
Monokiné Suhaj Viktória könyvelő ismertette az Egyesület 2014. évi közhasznúsági
pénzügyi beszámolóját, a 2014. évi közhasznúsági pénzügyi mérleget, 2014. éves
gazdálkodását. (A beszámoló mellékelve).
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3. Napirendi pont:
Fügedi István a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket a 2014. évi
ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját. A Bizottság tagjai az ellenőrzés során
megállapították, hogy az Egyesület pénzügyi gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő volt,
a 2014. évi hatósági és más szervek által végzett pénzügyi és más területen történt
ellenőrzések során mindent rendben találtak az ellenőrzést végzők. A Közhasznúsági
beszámolót elfogadásra javasolta a Küldött közgyűlésnek. (A beszámoló mellékelve).
4. Napirendi pont:
Bukta László levezető elnök megkérdezte a jelenlevőket, hogy a beszámolókhoz
véleményüket, javaslataikat mondják el.
Székely József, a Sárospataki társegyesület elnöke gratulált az egyesület eddigi működéséhez,
kiemelten hangsúlyozta a 2014 évi jó gazdálkodást, a beszámolót jónak értékelte, elfogadásra
javasolta. Bővebben szólt a két egyesület közös munkájáról. A továbbiakban hasonló jó
együttműködő kapcsolatrendszer megtartását kérte és egyben jó egészséget kívánt a tagságnak
és az egyesület valamennyi dolgozójának, továbbá gratulált Bukta László elnöknek a MEOSZ
elnökségi tagságért.
Laki Zsuzsanna az egyesület „Együtt Egymásért” reuma klubjának vezetője tájékoztatta a
résztvevőket a klub keretein belül működő különböző torna-, kulturális- és szabadidő
programokról. Elmondta, hogy az idén 10 éves klub tagsága 156 fő. Programjaik
megvalósítása során legfontosabb szempontjuk az egészség megőrzése, az összetartozás
kifejezése.
Bukta László levezetőelnök megköszönte a hozzászólásokat és egyben felkérte a
Küldöttközgyűlést, fogadja el a közhasznúsági szóbeli beszámolót a hozzászólásokkal
kiegészítve, a Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel.
K-3/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek a 2014. évi közhasznú tevékenység Elnöki
szöveges beszámolót, az előzetesen megküldött „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat,
Ifjúsági Csoport, Sclerosis Multiplex és a Reuma klub írásbeli beszámolóit, illetve a
hozzászólásokkal kiegészített teljes beszámolót egyhangú 55 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
Bukta László levezetőelnök megköszönte az előzőben hozott határozatot és egyben felkérte a
Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen írásban megküldött Közhasznúsági Mellékletet a
szóbeli tájékoztatással együtt. A Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel.
K-4/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek az Egyesület 2014. évi közhasznúsági
mellékletét a pénzügyi beszámolóját, pénzügyi mérlegét, a 2014. éves gazdálkodását,
azok jelentését a szóbeli tájékoztatóval együtt, egyhangú 55 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadták.
Bukta László levezetőelnök szintén megköszönte az előzőben hozott határozatot és egyben
felkérte a Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen írásban megküldött Felügyelő Bizottság
beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt. A Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel.
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K-5/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek a Felügyelő Bizottság 2014. évről szóló
beszámolóját, a szóbeli tájékoztatóval együtt egyhangú 55 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadták.
5. Napirendi pont:
Bukta László levezetőelnök az egyesület elnöke ismertette a Mozgássérültek Mezőkövesdi
Egyesület előzetesen írásban megküldött, 2015. évi gazdálkodásának költségvetés tervezetét.
(A beszámoló mellékelve) Egyebek mellett kihangsúlyozta, hogy az előző évekhez hasonlóan
nehéz olyan tervezetet készíteni, ami 100%-os hiszen a bevételek forrása továbbra is igen
bizonytalan, ehhez viszonyítva a kiadások már sokkal jobban körvonalazhatóak.
A megküldött anyaghoz szóbeli kiegészítésként a következőket mondta el:
- köszöni a csoportvezetők hasznos munkáját, azonban fontos feladat lesz a tagsági díjak
rendezése, melynek érdekében a csoportvezetőknek hatékonyabban kell fellépniük;
- elmondta, hogy a tagság részére tájékoztatást kell kiküldeni, melyben felhívják figyelmüket
arra, hogy a 3 éves tagdíjfizetési elmaradás következménye a tagság megszűnését vonja maga
után;
- kiemelte, hogy az Elnökségnek erősíteni kell az önkormányzatokkal való kapcsolatokat, fel
kell keresni a hivatalokat a helyi csoportvezetőkkel közösen;
- tájékoztatott arról, hogy az üdülőre eddig érkezett foglalások alapján ezévben várható
bevétel valószínűleg fedezni fogja az üdülő felújításának költségeit;
- 2016-ban fontos feladat lesz a horgászegyesülettel egyeztetni az üdülőrész kivásárlásának
ügyében, melyről a 2016. évi Küldöttgyűlés határoz majd;
- köszönte Korenné Orosz Editnek az általa vezetett Támogató Szolgálat sikeres
működtetését, az ellenőrzések rendre hibátlannak találják azt, továbbá köszönetet mondott
Ujhelyiné Bukta Mónikának is sikeres munkaügyi tevékenységéért, ugyanis az ellenőrzések
ott sem találnak hibákat;
- említette, hogy nehéz a mostani elvárásoknak megfelelni, de bízik abban, hogy a mostani
alvó állapot változni fog;
- elmondta, hogy tervezik a támogató szolgálat egyik autójának lecserélését.
6. Napirendi pont:
Bukta László elnök az előterjesztett költségvetéshez kért a küldöttektől hozzászólást kérdést.
Mivel a küldöttektől nem érkezett kérdés hozzászólás,
Bukta László levezetőelnök felkérte a Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen írásban
megküldött 2015. évi költségvetés tervezetet az elnöki szóbeli kiegészítéssel együtt. A
Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel.
K-6/2015 Határozat:
A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a 2015. évi költségvetés tervezetet az elnöki
szóbeli tájékoztatóval együtt egyhangú 55 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadták
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7. Napirendi pont:
Bukta László levezető elnök tájékoztatta a küldötteket az új Polgári Törvénykönyv
módosításából adódóan az alapszabály módosításáról, és egyben felkérte Dr. Kertész Mátyás
Titkárt terjessze elő a hatályba lévő Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Alapszabály
módosítására irányuló változásokat.
Dr. Kertész Mátyás titkár: Megismételte Bukta László előzetesen felvezetett mondatait,
részletes tájékoztatást adott az új Ptk. törvényből eredő változtatásokról, melynek átdolgozási
határideje: 2016. március 15. Kérte a küldötteket előzetesen kiküldött alapszabály
módosításának tudomásulvételét és annak elfogadását és egyben visszaadta a szót Bukta
László levezető elnöknek.
8. Napirendi pont:
Bukta László levezető elnök kérte a Küldöttközgyűlésen megjelent küldötteket az előzetesen
kiküldött Alapszabály módosításhoz van e kérdés, vélemény? Mivel a küldöttektől nem
érkezett kérdés, vélemény, Bukta László levezető elnök javasolta a módosított Alapszabály
elfogadását.
K-7/2015 Határozat:
A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a módosított Mozgássérültek Mezőkövesdi
Egyesület Alapszabályát, nyílt szavazással egyhangú 55 igen, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadták.
9. Napirendi pont:
Bukta László levezető elnök megköszönte a küldöttgyűlésnek a bizalmat és áttért a 9.
napirendi pont megtárgyalására. Röviden tájékoztatta a küldötteket és egyben átadta a szót
Gáspár László jelölőbizottság elnökének, aki bejelentette, hogy a jelölő bizottság
mandátumának lejártával megköszönte az eddigi bizalmat és felkérte a Küldöttközgyűlést,
hogy fogadják el az eddigi jelölőbizottság mandátumának visszaadását – továbbá kérte a
küldötteket - tekintettel a 2016. évi tisztújításra - válasszanak új Jelölő Bizottság elnököt és
négy tagot.
10. Napirendi pont:
Bejelentést követően átadta a szót Bukta László levezető elnöknek, aki Gáspár László Jelölő
Bizottság vezetőjének és további négy tagjának - Kleszo Andrásné, Laki Zsuzsanna, Tóth
Jánosné, Kürthy Mihályné - megköszönte lelkiismeretes munkáját, azt méltatva, a bejelentés
tudomásul vételét kérte a küldöttektől és egyben kérte a küldötteket határozzanak a jelenlegi
Jelölő Bizottság elnöke és a további négy tag lemondásának elfogadásáról. Küldöttek a
bejelentést hozzászólás nélkül tudomásul vették és szavaztak a visszahívásról.
K-8/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Gáspár László a Jelölő Bizottság elnökét és
további négy tagját: Kleszó Andrásné, Laki Zsuzsanna, Tóth Jánosné, Kürthy Mihályné
felmentését, nyílt szavazással egyhangú 55 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadták.

-6-

11. Napirendi pont:
Bukta László levezetőelnök Megköszönte Gáspár László elnök úr és a bizottság további
tagjainak munkáját, egyúttal javaslatot tett a Jelölő Bizottság új tagjaira: elnöknek javasolta:
Komjáthy Zsoltot, Tagjainak Korenné Orosz Edit, Újhelyiné Bukta Mónika, Sipeki Lászlóné,
Gál Kis Istvánnét. A Küldöttek számára valamennyi jelölt rövid bemutatására került sor és
kérte a küldötteket a soron következő választás érdekében a Jelölő Bizottság valamennyi
tagjára külön-külön nyílt szavazással szavazzanak a jelölő listára való felkerülésre, a
jelölteket egyenként a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta, tartózkodás, ellenszavazat nélkül.
12. Napirendi pont:
Bukta László levezetőelnök megkérdezte, van-e a jelölő listára felkerült elnök és tagok
személyre más javaslat. Új javaslat nem érkezett.
Barczi Istvánné csoportvezető elmondta, ő személyesen mind az 5 jelöléssel egyetért,
javasolja a Küldöttgyűlésnek is a jelöltek elfogadását.
Bukta László levezetőelnök ezt követően a küldöttek tájékoztatva lettek az alapszabály
Működésének 10.§. 1. pontjának értelmében: A Küldöttközgyűlésen minden küldöttnek, az
üléseken minden tisztségviselőnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 2.
pontjának értelmében a döntés módja: Az MME testületi szervei határozatait, döntéseit
általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A testület bármely tagjának
javaslatára az Ülés titkos szavazást rendelhet el.
A tájékoztatót követően Bukta László levezető elnök ismételten feltette a kérdést van e, a
küldöttek között, aki a titkos szavazás elrendelését indítványozza? A küldöttek közül egy
személy sem volt, aki ilyen kérést jelzett volna. Ezek után Bukta László levezető elnök nyílt
szavazás elrendelésével kérte a küldötteket, válassza meg az Egyesület Jelölő Bizottság
elnökét. Az elnök személye a Komjáthy Zsolt, aki kinyilatkozta egyebek között, hogy
megválasztása esetén vállalja a Jelölő Bizottság elnöki feladatok ellátását.
K-9/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Komjáthy Zsolt személyére tett Jelölő
Bizottság elnök megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 55 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
K-10/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Korenné Orosz Edit személyére tett Jelölő
Bizottság tag megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 55 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
K-11/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Újhelyiné Bukta Mónika személyére tett
Jelölő Bizottság tag megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 55 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
K-12/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Sipeki Lászlóné személyére tett Jelölő
Bizottság tag megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 55 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
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K-13/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Gál Kis Istvánné személyére tett Jelölő
Bizottság tag megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 55 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
Komjáthy Zsolt JB elnök megköszönte a bizalmat és ígéretet tett a Jelölő Bizottság
megválasztott tagjai nevében, hogy legjobb tudásuk szerint illetve az alapszabály törvényi
feltételeinek megfelelően fogják végezni munkájukat.
13. Napirendi pont:
Bukta László levezető elnök áttért a tízedik napirendi pont egyebek, indítványok
javaslatokra.
Bukta László elnök javaslatot tett a Küldöttgyűlésnek a tagsági díj 600 Ft/év összeg 2016.
január 1-jétől 1.000,- Ft/év összegre történő emelésére. Kérte a jelenlévőket, szavazzanak.
K-14/2015 Határozat:
A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek 2016. január 1-jétől az éves tagsági díj
1.000,- Ft/év összegre történő emelését nyílt szavazással 53 igen szavazattal, 2
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták.
Ezt követően Bukta László elnök ismertette a jelenlévőket, hogy a 2015-ös évnek is fontos
feladata lesz az „Esélyórák” folytatása a környező települések általános és középiskoláiban.
Kérdezte, van-e valakinek kérdése, javaslata.
Tomkóné Kiss Mária, a kazincbarcikai társegyesület elnöke elmondta: náluk minimum
1.000,- Ft/év a tagsági díj, így van, aki 3-4.000,- Ft-ot fizet. Egyébként gratulált a
beszámolóhoz és az eredményekhez. Hozzá tette: idén az Ő egyesületük is 20 éves.
Miután indítvány, javaslat nem volt, megköszönte a megjelenteknek a figyelmét, türelmét.
Felhívta a figyelmet a június 26-ai 20 éves jubileumi összejövetelre.
Megköszönte a 2014. évi munkát, mindenkinek jó egészséget kívánt, a Küldöttközgyűlést
bezárta.
K.m.f.

………………………..………………..
Ölyüs Piroska
jegyzőkönyvvezető

………………….….……..………
Balogi Sándorné
hitelesítő

…………………….……………….
Gáspár László
hitelesítő
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