
Jegyzőkönyv 

 

Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám alatti 

hivatalos helyiségében 2014. Április 30-án tartott Elnökségi ülésen.  

 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.Rendezvények előkészületei . 
(Ellenőrzések tapasztalatai  Paraszupersztár  tehetségkutató verseny  feladatok) 
rendezvényekről           

   Ea: Bukta László elnök 
 

     2.   A Felügyelő bizottság alakuló ülésének előkészületei , más ellenőrzésekkel kapcsolatos teendőink 

Ea: Bukta László elnök 

 
     3.  MEOSZ küldöttközgyűlés tapasztalatai   

Ea: Bukta László elnök 

 
     4.  Tájékoztató a  Támogató szolgálat 2014 év  első negyedév értékeléséről  

E.a:Korenné Orosz Edit  

     5. „Bokréta „apartman pihenőház  aktuális feladatok  

       Ea: Kiss Jánosné gondnok   

     6. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte megjelent elnökségi tagokat és megállapíttatta, hogy 

határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárd, a hitelesítőknek Molnár Józsefné és Gáspár 

Lászlót választották meg. 

1. Előző elnökségi ülésünk óta történt  ellenőrzések során, kirívó hibát nem talált az ellenőrző csoport 

    Elnökünk Bukta László elégedett volt Az eredménnyel . Szó esett még,a Paraszupersztár  

    tehetségkutató verseny  előkészületeiről . mezőcsáti  irodánk dolgozói 4 fő részvételét jelezték .  

 

2.  A felügyelő bizottság alakuló ülésének pontosítása, a bizottságban történt sorozatos személycsere 

     tette indokolttá egy alakuló ülés szükségességét. Az ellenőrzésekre, az eddigi tapasztalatok  

     alaposságával indokolt a felkészülés . A szükséges irtatok előkészítése is részévé kell váljanak 

     mindennapos feladatainknak 

 

3.  A siófoki  küldöttgyűlésen részt vett tagjaink számoltak be, az ott elhangzottakról  

     Gépkocsiszerzési támogatással kapcsolatban  sok kérdés hangzott  e. Szó esett még az  

     önkéntességről l . A 2015 évi  választások is fontos szerepet kaptak, a küldöttgyűlésen  

     Tagarányos támogatás is érintette a részvevő egyesületi képviselőket. Sorstársi tanácsadó  

     szolgálat működésének támogatás fontos kérdésként szerepelt a küldöttgyűlésen  

     működésének támogatásáról és fontosságáról esett még szó . 

     Az Intézmény fenntartói szolgáltatói támogatás is érinti egyesületünket  

     Tájékoztatás hangzott el, a 2014 évben várhatóan kiírásra kerülő pályázatok céljairól  



 

4.  Támogató szolgálatunk első negyedéves értékelésérő l  Korenné Orosz Edit adott tájékoztatót  

      ahol elmondta, A személyi   segítés ha ebben az ütemben halad, kötelezően teljesítendő  

     feladategység  duplája lesz a szállítás viszont  éppen hogy eléri a kívánt illetve elvárt szintet. 

 

5. Apartmanházunk felkészülten várja az üdülésre vágyókat,  időközben elkészültek a nyársaló köré 

tervezett padok is,amik használaton kívül a hátsó teraszon kerülnek elhelyezésre csekély helyet 

foglalva, de biztosan védve az időjárás viszontagságaitól . Amennyiben bármilyen kifogás merülne fel 

az üdülővel kapcsolatban, azt két napon belül korrigáljuk  mondta el, illetve kérte Kiss Jánosné 

gondnok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezzel kapcsolatban  Czeglédi  Ági és Zísizsu elkezdtek egy visszamenőleges  összegzést 

készíteni , ami egy kérdőív kitöltésében ölt testet az egyesületek felé. Ennek összesítését 

követően élnek a minisztérium felé az esetleges módosításról . Ezért kérik , hogy a kérdőív 

kitöltésével és visszaküldésével segítsétek munkájukat .  

 Ebben a blokkban ismertette még Lajos, a MEOSZmunkatársainak munkaszervezéssel 

kapcsolatos változásait és az ehezz kapcsolódó bérezéseket  

1. Egyesületünk a tavalyi évet, 1. 7 millió plusszal zárta. Amit Bukta László elnök          megfelelőnek 

értékelt. Elmondta, az egyesületnek mintegy hatmillió forint tartaléka van  de  döntenie kell az 

elnökségnek. a támogató szolgálat legalább egyik autójának cseréjéről  illetve két és fél év múlva lejár 

a jelzálog a Horgász egyesülettel pályázat útján közösen elnyert nyaralóról . Meg kell gondolnunk, a 

másik rész megvásárlását a Horgász egyesülettől . Amennyiben a Horgász egyesület elnöksége az 

eladás mellett dönt, független szakértőt kérünk fel, a vételi összeg megállapítására.  

 

3.A választással kapcsolatos előterjesztés , véleményezésre kerül  minden tagegyesülethez 

illetve helyi  csoportokhoz  azzal a felhívással , hogy az anyaggal kapcsolatos véleményeket 

javaslatokat, a tagegyesületek illetve a helyi csoportok legkésőbb 2014 február 13.án  

12 óráig küldjék meg a MEOSZ központ részére.Elektronikus úton, levélben, vagy faxon Szakály József 

nevére címezve .  



Az Elnökség , a tagegyesületerktől beérkezett javaslatok, vélemények alapján kívánja meghozni  

A MEOSZ  alapszabájító küldöttközgyűlést megelőző évben (2014) megtartásra kerülő 

küldöttközgyűlésen , a választási eljárás előkészítésére jelölő bizottságot kell választania. 

A jelölő bizottság feladata, az alapszabály értelmében , a tagegyesületek körében a jelölési eljárás 

lefolytatása .melynek során a tagegyesületek bármely tagegyesület tagjainak köréből jelölteket 

javasolhatnak a MEOSZ  elnökségébe ellenőrző bizottságába, valamint az etikai és fegyelmi 

bizottságba  

a jelölő bizottság feladata a javaslatok összegyűjtése , a javasolt személyektől a jelölést vállaló 

nyilatkozatok beszerzése . majd az egyes jelöltekre tett jelölések száma  alapján a jelöltek 

sorrendjének összeállítása .és a jelölő lista küldött gyúlé elé terjesztése .  

A jelölő bizottság által összeállított jelölő lista a köldöttgyűlés döntését csak segíti . de a 

üldöttközgyűlés számára kötelező érvénnyel nem bír .  

A MEOSZ elnöksége, a jelölő bizottság tagjainak, jelölésének, továbbá a 2014.évi küldött közgyűlésen 

megválasztásra kerülő jelölő bizottság tevékenységének megkönnyítése érdekében,  nem kötelező 

érvényű ajánlást kiván kibocsátani . 

A MEOSZ keretei közt zemélyiséggel nem rtendelkező HEINE-MEDIN szekció hasonló célzattal az 

elnökség, illetve a tagegyesületek számára állásfoglalást bocsátott ki.  

Ezt az állásfoglalást, a MEOSZ elnöksége, mint a MEOSZ operatív vezető testülete , döntése során , 

természetesen egy véleményként értékelni fogja , más , a tagegyesületek által adott vélemények és 

javaslatok mellett .  

 

4. Egyesületünk tagdíjfizetési morálja, „siralmasnak” mondható. az idén erre kiemelt figyelmet kell 

fordítani. Szintén kiemelt figyelmet érdemel, az 1% os kampány  

Az új civil törvény öt pontja közül az 1% -al kapcsolatos törvénynek nem felelt meg egyesületünk mint 

civil szervezet. A jövőben komoly tevékenységünk lesz még ennek megreformálása  illetve az 

előkészítés hatékonyságát kell növelnük. hogy egyesületünk mint civil szervezet mindenben 

megfeleljen, a törvényben előírtaknak .  

 

5.A „ Kéz a kézben” Támogató szolgálat Intézményi térítési díjairól2014évre határozat született  

     ami csatolva lett a jegyzőkönyvhöz  

 

 

 

 

Mezőkövesd 2014. március 5. 

 

 

 

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

          Molnár józsefné  hitelesítő                                                                 Gáspár László hitelesítő  

 

 

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

                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 



 


