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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2010. október 26. napján tartott 

Tisztújító Rendkívüli Küldöttközgyűlésén. Mezőkövesd és Vidéke 

Ipartestületek Székházában. Mezőkövesd, Szent László tér 18sz. hivatalos 

helyiségében 

 

 

Napirendi pontok:  

  

1./ Határozatképesség vizsgálata és megállapítása. Jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők 

megválasztása. Szavazat számláló Bizottság megválasztása. 

 

2./ Beszámoló az eltelt választási ciklus főbb eredményeiről 

 Előadó: Bukta László egyesület elnök 

 

3./ Pénzügyi beszámoló, a 2010. év  ¾ - év értékelése 

 Előadó: Kovácsné Gulyás Erzsébet gazdasági vezető 

 

4./ Hozzászólások, javaslatok 

 

5./ Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés, megvitatása 

 Előadó: Dr. Gyöngy Sándor titkár, mellékelt írásos előterjesztés alapján. 

 

6./ Nyílt szavazás: 

     - Az elnökség beszámolójának elfogadásáról 

     - Alapszabály módosításról 

     - MME leköszönő tisztségviselőinek felmentéséről 

 

7./ A jelölőbizottság elnökének tájékoztatója a tisztségviselők választásával kapcsolatos 

jelölési eljárás eredményéről 

  Előadó: Gáspár László Jel. Biz. Elnök 

 

8./ Szavazás a jelöltek jelölőlistára történő felvételéről 

 

9./ Titkos szavazás 

     - Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Elnökének személyéről 

 Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Telefon:06 49/411-346; Fax:06 49/500-170   E-mail:kovesdi12@t-online.hu 

Bankszámla szám: 55100162-12001462      Honlap:http://msmke.atw.hu 

Levél:3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér 1.Pf 57. 



  - Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Elnökhelyettes személyéről 

 

A szavazás eredményének ismertetése (Szavazatszámláló Bizottság elnöke)- szavazólapok 

átvétele. 

 

Titkos szavazás 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Elnökségi tagjainak személyéről 

- MME Ellenőrző Bizottság és Etikai és Fegyelmi Bizottság személyéről. 

 

A szavazás eredményének ismertetése (Szavazatszámláló Bizottság elnöke) – szavazólapok 

átvétele 

 

10./ Egyéb közérdekű információk. 

 

 

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint 

 

Az egyesület elnöke Bukta László megállapítja, hogy határozatképes a küldöttközgyűlés. A 

118 meghívott küldöttből 80 fő van jelen. Ezt követően a meghívóban kiküldött napirendi 

pontokat, sorrendjét fogadtatta el a jelenlévő küldöttekkel, majd javaslatot tett a 

jegyzőkönyvvezetője és a jegyzőkönyv hitelesítői személyére. Jegyzőkönyvezető: Vámos 

Margit, jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Imréné és Kék József tagunkat javasolta. 

A jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket az elnökségi ülés egyhangú szavazással elfogadta, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  

Az elnökségi ülés napirendi pontok szerint hangzik el melyet egyhangú szavazattal, 

elfogadtak.  

 

 

Az egyesület elnöke, Bukta László köszönti az elnökségi ülésen megjelent tagokat, majd 

ismerteti a napirendi pont szerint az eltelt ciklus főbb eseményeit, eredményeit.  

Beszámolt arról, hogy az egyesület 1995-ben alakult 30-35 fővel. A tizenöt év alatt nagy 

fejlődésen ment keresztül az egyesületünk. Beszélt a pályázati rendszer lehetőségeiről, annak 

köszönhető, hogy az egyesületen belül működik a segítő szolgálat és négy éve sikerült 

Mezőcsáton is kialakítani egy iroda helyiséget a környező településen élők érdek 

képviseletére. 

Az iroda dolgozói akreditált munkakört látnak el, mely 2011. márciusában jár le, jelenleg 15 

fő megváltozott képességű dolgozik az egyesület munkakörében, a szolgálatnál pedig 6 fő 

tevékenykedik. 

A támogató szolgálat pályázati rendszerrel működik, mely elnyerte az IZZÓ minősítést is. 

Erre nagyon büszkék lehetünk, hisz 100 egyesületből kb. 15 - nél működik hasonló szolgálat 

A Civil szervezetekkel is együttműködik egyesületünk. Valamint munkaerő közvetítéssel is 

segítjük a sorstársainkat, rehabos foglalkoztatókkal tartjuk a kapcsolatot. 

 

Ezt követően néhány gondolatban a gazdasági háttérről tart beszámolót az egyesület elnöke. 

Visszaemlékszik az 1995 évben induló egyesület éves tagdíjára, amely akkor 400 Ft. volt.  A 

későbbiek folyamán 600 Ft. - ra lett emelve, amely a mai napig nem változott meg. 

Az egyesület egy 4x4 m-es helyiségbe kezdte el a munkáját 35 fővel, amely ma már 5000 fős 

tagságot tudhat maga mögött. 

Jelenleg 39 településen vagyunk jelen és képviseljük az ott élő sorstársaink érdekeit. 



A MEOSZ rendszeresen képzéseket indít a vezetők részére ezért a csoportvezetők, ha tehetik, 

vegyenek részt ezeken, az oktatásokon. 

Az egyesület költségvetése 0-ról indult, 15 évvel ezelőtt a mai napra már 40-44 millió Ft. Az 

árbevétele az egyesületnek. 

Nagyon szépen gyarapodik a vagyonunk: van két személygépkocsink, korszerű irodáink, és 

infrastruktúránk. 

Aktivistáink folyamatos képzéseken, tréningeken vesznek részt. 

Az egyesületünk a Munkaügyi Központtól várja az értesítést, hogy a novemberi hónapban 

fojtathatjuk-e az akreditált foglalkoztatást, vagy egy új pályázat keretén belül meg kell 

kérnünk a rehabilitációs foglalkoztatási lehetőséget. 

A Támogató szolgálat 11. 1 millió Ft-ot kapott az idén a működésre. 

A tagsági díjak, valamint a tartalékkal pozitívan zárjuk az évet. 

 

Az egyesület elnöke átadja a szót Dr. Gyöngy Sándor titkárnak, aki előterjeszti az 

Alapszabály módosítására vonatkozó jogszabályokat. A Megyei Főügyészség levelét idézte, 

beszélt a hiányosságokról. Elmondta, hogy a határozatokba bárki betekinthet, csak akkor nem, 

ha az adott személynek a személyességi jogait sérti. 

Valamint arról is szó esett, hogy az elnökségi ülés meghívóinak tartalmaznia kell, azt is, hogy 

ha nem határozatképes az elnökségi ülés a megjelentek aránya miatt, akkor is meg lehet 

tartani, a meghívó szerint kiküldött napirendi pontok megtartásával 1 óra eltolódással. 

Valamint az alapszabály módosításába a tisztségviselőkre vonatkozóan az eddigi négy év 

helyett hat évre lesznek megválasztva az elnökség tagjai. 

 

 

Ezt követően Molnár Gyula csoportvezető szót kért.  

Egyet ért az eddi elhangzottakkal, de lenne egy javaslata, mi szerint 2 fő elnökhelyettest 

kellene választani. Egy Mezőkövesdit és egy vidékit, aki képviseli a településeket és 

információkat ad a csoportvezetők részére. Legyen egy olyan személy, aki bármikor 

behívható, erre a személyre lenne javaslata is. 

Valamint szeretné, ha rendszeresen adnánk ki Hírlevelet az egyesületben történő 

lehetőségekről, eseményekről, mert sok olyan sorstárs van, aki ágyba fekvő és csak így jutna 

el hozzá az információ. 

 

Krisztián Lajosné küldött helyesli azt a felvetést, hogy az egyesületünk rendszeresen adjon ki 

Hírlevelet. 

 

B. Tóth Sándor elnökségi tag kért szót. Felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg az 

alapszabályzat módosításáról van szó, ezt kellene megvitatni, a többi eddig elhangzott 

javaslatokat majd később kellene megbeszélnünk. 

 

Dr. Gyöngy Sándor titkár úr válaszol Molnár Gyula felvetésére. Az elnökhelyettesnek nem a 

kapcsolattartás kell, hogy legyen a feladata, hanem, hogy az elnököt helyettesítse. Viszont az 

új elnökségből lehet választani egy személyt, akinek ez lesz a feladata. 

 

Kása Lajos csoportvezető kért szót. 

Nem tartja jónak, hogy még egy elnökhelyettes legyen, hogy még több személyt fizessen az 

egyesület. 

 

Bukta László egyesület elnöke kérdezi a csoportvezetőktől, hogy miért vannak ők, ha nem az, 

hogy a saját településükön a sorstársakat tájékoztassák, és az érdekeiket képviseljék. 



 

Keresztesi Barnabás küldött véleménye az, hogy nincs szükség arra, hogy még egy 

elnökhelyettes legyen, mert azt gondolja, hogy ha tíz lesz akkor se lesz jobb a helyzet. 

Véleménye szerint az összekötőn múlik minden, hogy hogyan képviseli a településen élők 

érdekeit. Személy szerint az Ároktőn tevékenykedő összekötő munkájával teljes mértékben 

meg vannak elégedve a sorstársaik. 

 

Dubrovszky Istvánné küldött is egyet ért azzal, hogy a csoportvezetők tájékoztassanak ne az 

elnökhelyettes feladata, legyen. 

 

Ádám Gáspárné küldött úgy látja helyesnek, ha a csoportvezetők tartják a kapcsolatot a 

tagokkal. 

 

Dr. Gyöngy Sándor a hozzászólások után megkéri a küldötteket, szavazzunk kézfelnyújtással, 

hogy legyen-e még egy elnökhelyettes vagy sem. 

A szavazás eredménye: 2 fő igen szavazat 

                                      0 fő tartózkodott 

                                      Látható többség ellenszavazat  

 

Ezt követően az Alapszabály módosítást szavaztatta meg a titkár úr. 

A szavazat eredménye: igen szavazat: látható többség 

                                      tartózkodás:     nincs 

                                      ellenvélemény:nincs 

Az alapszabály módosításának elfogadása után a jelenlegi tisztségviselők lemondanak. 

Ezzel a jenlévő küldöttek egyetértenek, és kézfelnyújtással megszavazták. 

 

A hetedik napirendi pont szerint a jelölőbizottság elnöke tájékoztatója hangzik el a 

tisztségviselők választásával kapcsolatos jelölési eljárás eredményéről.  

Beszámolt arról, hogy az Elnöki tisztségre 3 fő jelölt volt, de kellő szavazat hiányában nem 

került fel két személy.  

A jelölőlistára Bukta László került fel. 

 

A Titkár személyére 2fő jelölés érkezett ebből egy fő kellő szavazat hiányában nem került fel 

a listára.  

A jelölőlistára Dr. Gyöngy Sándor került fel 

 

Az Elnökhelyettes személyére 9 fő jelölés érkezett ebből hat fő kellő szavazat hiányában nem 

került fel a listára. 

A jelölőlistára Vámos Margit 

                        Rudolf László 

                        Viszneki Nóra került fel 

 

Elnökségi tagnak 17 fő kapott jelölést, két főt a jelölőbizottság elnökét és az egyik tagot 

Bukta László javasolja, hogy fogadja el a küldött közgyűlés, hogy kerüljenek fel a 

jelölőlistára. Ezt kézfelnyújtással el is fogadta a tagság így 19 fő lett jelölve, ebből hat fő kellő 

szavazat hiányában nem került fel a listára 

A jelölőlistára Lázár Szilárd 

                        Ducsai Judit 

                        Kurucné Panyi Tünde 

                        Rudolf László 



                        Vámos Margit 

                        Korenné Orosz Edit 

                        Laki Zsuzsanna 

                        Molnár Józsefné 

                        Gáspár László 

                        B.Tóth Sándor 

                        Viszneki Nóra 

                        Vargáné Agócs Alíz 

                        Balogi Sándorné kerültek fel. 

 

A jelölés után Kása Lajos csoportvezető kért szót. Véleménye szerint etikátlannak tartja, hogy 

a jelölőbizottságból is legyenek jelöltek. 

 

Dr. Gyöngy Sándor a felvetésre reagál. Jogilag elfogadhatónak tartja, mert a küldöttek most 

szavazták meg a javasolt személyeket, hogy felkerüljenek a jelölőlistára, nem magukat 

javasolták ezek a személyek. 

 

Ducsai Judit irodavezető kért szót, véleménye szerint Kürthy Mihályné csoportvezető régóta 

végzi a munkáját, sokan ismerik és szerinte, mint elnökségi tag még többet tudna tenni a 

sorstársai érdekeiért. 

 

Gáspár László a jelölőbizottság elnöke megkérdezi, hogy egyet értenek-e a küldöttek azzal, 

hogy a jelölőlistára kerüljön a javasolt személy. Látható többséggel elfogadták a jelölést. 

Ellen vélemény, és tartózkodás sem volt. 

Ezzel lezártnak tekintik az elnökségi tagok jelölőlistáját. 

 

Az Etika Bizottság jelöltjei 6 fő mindenki kellő szavazatot kapott így felkerültek a 

jelölőlistára.    Dr. Kertész Mátyás 

                        Bíró Krisztina 

                        Varga Beáta 

                        Balogi Sándorné 

                        Kék József 

                        Sipeki Lászlóné 

A Felügyelő Bizottság tagjaira 11 fő jelölés érkezett, hat fő kellő szavazat hiányában nem 

került fel a jelölőlistára. 

A jelölőlistára Moldoványi László 

                        Kovács Antalné 

                        Hegyi János 

                        Tari Vince 

                        Monoki László került fel. 

 

A jelölőbizottság elnöke elmondja a választás menetét. Felhívja a figyelmet arra, hogy van 

néhány személy, aki több helyre is van jelölve, ezért kétfordulós lesz a szavazás. Először az 

elnök, a titkár és az elnökhelyettes személyeket választjuk meg. Majd ezt követően az 

elnökségi tagokat, illetve az etikai bizottság és a felügyelő bizottság tagjait. Kitér arra is, hogy 

mikor érvényes a szavazólap, mennyi szavazatot lehet egy- egy szavazólapra írni, és mikor 

válik érvénytelenné a szavazat.  

 

Majd felkéri Dr. Kertész Mátyás jelöltet, hogy néhány gondolatban mutassa be magát a 

tagságnak. 



Dr. Kertész Mátyás elmondja, hogy ettől az évtől tagja az egyesületünknek, nyugalmazott 

rendőr. Jelenleg a Bükkábrányi bánya rendészeti vezetője. Jogi egyetemet végzett, nős két 

gyermeke van. 

 

Ezt követően a jelölőbizottság elnöke megkéri Monoki László jelöltet, hogy ő is mondjon 

néhány szót magáról. 

Monoki László Mezőkeresztesen jegyzőként dolgozik. A 80-as években már dolgozott a 

mozgássérült egyesülettel. Nős egy kislánya van. 

 

Az elnök a többi jelölttől nem kért bemutatkozást, mert a küldöttek évek óta ismerik őket és a 

munkájukat. 

Bukta László javasolja, hogy a Szavazatszámláló Bizottságot válassza meg a közgyűlés. 

Javaslatot tesz a bizottsági tagokra: Erdős Antalné,  

                                                          Kovács Sándorné,  

                                                          Mondru Lászlóné,  

                                                          Kalo Miklósné,  

                                                          Pető Józsefné személyekre. 

Megkérdi, hogy van-e más javaslat. 

Kéri a küldötteket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak, ha egyetértenek a jelöltekkel. 

Aki egyetért: látható többség 

Van-e ellenvélemény? Nincs 

Tartózkodott-e valaki? Nem 

 

A szavazatszámláló bizottság elfogadása után a szavazólapok kiosztásra kerültek. 

 

Dr. Kertész Mátyás javasolja, hogy a szavazás érvényességét mondjuk el, hogy teljesen 

érthető legyen. 

 

Bukta László javasolja, hogy a titkos szavazásnál ki lehet húzni azt a személyt, akivel nem ért 

egyet a szavazó, és a helyére beírhatja azt a személyt, akit szeretne. 

 

Vargáné Kerékgyártó Ildikó elmondja, hogy nem ért egyet a Bukta László javaslatával. 

Hiszen az alapszabály szerint csak azok kerülhettek fel a jelölőlistára, akik legalább 10%-ot 

kaptak, illetve a helyben történő jelölés esetén az 50%+ 1 fő szavazattal kell rendelkeznie a 

jelöltnek, csak akkor kerülhet a jelölőlistára. Ezért az egyszemélyes jelölést nem lehet 

érvényesnek venni. Javasolja, hogy azt a szavazólapot érvénytelennek kell venni. 

 

A hozzászólást a küldöttek látható többsége helyeselte. 

 

A titkos szavazás és a szavazatok számlálása közben tájékoztatást tartott Farkas Tibor az izzó 

csere pályázati lehetőségéről, melyet a Környezetvédelmi Minisztérium írt ki. Elmondta a 

lehetőségeket, és az elvárásokat. 

 

B. Tóth Sándor kérdése, mi történik akkor, ha működőképes izzót adunk le és szállítás közben 

elszakad a szál? Akkor nem kaphatja meg az illető az energiatakarékos izzót? 

Farkas Tibor válasza: természetesen megkapja és, ha szükséges a hiányt pótolni tudják. 

 

Kása Lajos kérdése: a foglalatok azonosak-e az energiatakarékos és a most használt izzókéval, 

az újakat lehet-e használni a régi csillárokhoz. 

Farkas Tibor válasza: igen teljesen azonosak, úgy lettek kialakítva az új égők foglalata. 



Rusinszki Lajos kérdése: ezeknek, az égőknek mennyi az élettartama 

Farkas Tibor válasza: 3-5 év, de 2 év garanciát adnak rá. 

 

Görbe Sándor kérdése: hány wattosak az égők? 

Farkas Tibor válasza: 60w-os 

 

Molnár Gyula kérdése: milyen gyártmányú égők? 

Farkas Tibor válasza: Tungsram és Generál Elektric, az égők csere lehetőségét is biztosítjuk, 

valamint azt a lehetőséget is, hogy alacsonyabb áron tudjuk adni az egyesület tagjai részére az 

üzleti áraktól. 

 

Simon Józsefné kérdése: hogyan lehet pályázni? 

Bukta László válaszol: már elindult 200főt adtunk le, Tiborék felé. Ők készítik a pályázatot 8 

millió Ft összegig. A pályázat szerint egy fő 40 ezer Ft összegig pályázhat, ami kb. 25 db 

izzónak, felel meg. A Minisztérium felé 10%-ot kell megfinanszírozni, amit szintén a 

pályázatíró Farkas Tiborék cége vállalt be. Azoknak a személyek, akik utólag értesülnek a 

pályázatról, el kell mondani, hogy ők kedvezményesen juthatnak az izzókhoz, amennyiben 

szükségük van rá. 

A pályázat szerint 500 főt lehet bevonni, de erre már az idő rövidsége miatt nincs lehetőség, 

mert 3 napunk van a pályázat beadására. Ezért azt javaslom, hogy azokat a személyek, akik a 

küldött értekezleten itt vannak és a 200 főbe nincsenek be írva, ami már elkészült a pályázatra 

azokkal pluszszoljuk meg. 

 

Kertész Mátyás felhívja a figyelmet arra, hogy a zárt burába nem fér el a hosszú égő. 

 

Erdős Antalné kérdése az, hogy a védett áramfogyasztókat miért nem értesítették ki? 

Farkas Tibor válasza: A pályázati kiírás szerint a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok és 

a öregkorúak részére írták ki ezt a csere lehetőséget. 

 

Az elhangzott válaszok után a szavazatszámláló bizottság elnöke Pető Józsefné elmondta a 

választás eredményét. 

 

Egyesület Elnöke: Bukta László                          77 szavazattal  

 

Egyesület Titkára: Dr. Gyöngy Sándor              72 szavazattal 

 

Egyesület Elnökhelyettese: Vámos Margit         40 szavazattal 

 

Elnökség tagjai: Gáspár László                            57 szavazattal 

                           Lázár Szilárd                               52 szavazattal 

                           Rudolf László                              51 szavazattal 

                           Ducsai Judit                                 47 szavazattal 
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