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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. július 01. 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: Erdős Marietta 

  

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 Erdős Marietta, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Molnár Józsefné és 

Gáspár László. 
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V-1/2015.( VII.01.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza az 

elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Erdős Mariettát és két jegyzőkönyv 

hitelesítőt: Molnár Józsefnét és Gáspár Lászlót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 

 

Napirendi pontok 

 
1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. 

    Ea: Bukta László elnök 

2. "Kéz a Kézben" Támogató szolgálat 2015. év első félév feladataink, működési támogatás 

értékelése, tájékoztatás a második félév soron következő feladatairól 

    Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

3. Két Évtizede Együtt Egymásért 20 éves emlékülés tapasztalatai    

    Ea: Korenné Orosz Edit és Újhelyiné Bukta Móni szervezők 

4. Tájékoztató a Rehabilitációs foglalkoztatás soron következő Kincstári és NRSZH 

ellenőrzéséről, valamint a 2015. év második félév foglalkoztatásának lehetőségeiről 

 Ea: Ducsai Judit mentor és tanácsadó 

5. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület weblapjával kapcsolatos feladatok 

    Ea: Komjáthy Zsolt  

6. Indítványok javaslatok. 

 

V-2/ 2015.(VII.01.) 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 
 

1. Bukta László elnök úr köszönti a gyűlés résztvevőit 
2. Felkér mindenkit, hogy bármi változás van a leszázalékolási állapotban, időközben volt komplex 

vizsgálaton azt időben közöljük a mentor és tanácsadó illetve a munkaügy felé 
3. Bukta László elnök úr örömmel tudatja, hogy pozitív elbírálásban részesült az egyesületi 

alapszabály és át is vezették, így 2016. március 15-ig esedékes módosítást mostanra sikerült a 
bíróságon átvezetni minden módosítás nélkül.  Dicséret illeti az egyesületünk Titkárát Dr. Kertész 
Mátyást. Távollétében elismerésünket küldjük számára. 
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4. Bukta László elnök: 
 

o a Paraolimpiai Bizottságnak, most lesz elnökválasztó ülése. Braun János nem 
tud részt venni, így nem tudjuk még ki lesz a küldött, javaslatot vár a MEOSZ 
elnökség a személyt illetően. 

o lakás átalakítási támogatás módosítási igény már a Minisztériumnál van, a 
támogatás összege évek óta változatlan 150.000 Ft, ezt szeretnénk emeltetni. 
Az OTP-től szeretnék vissza kapni az ügyintézést a mozgássérült egyesültek.  
Sajnálattal lett nyugtázva, hogy az utóbbi 3-4 évben nem volt ügyintézés ezzel 
kapcsolatban Mezőkövesden. 
 

 Korenné Orosz Edit: 

 „Kéz A Kézben” támogató szolgálatról tájékoztat. 
o A gondozást tekintve a kötelező 1200 feladategység több mint a fele 

teljesített 1187,9 óránál tartanak. A szállítás kötelező feladat egysége 2400 
feladat egységből teljesített az első félévben: 1838,6 feladat egységet. 

o Térítési, díjak változatlanok maradnak az előző elnökségi ülés határozat 
hozatala óta, jelenleg nincs is tervben ennek emelése illetve csökkentése. 

o a szállító autót javítatni kellett, motorjavítás volt, ennek összege 400.000 Ft.  
A KBA 800 személyszállító gépkocsit a következő pályázat esetén okvetlen 
igényelni kel a jármű lecserélését. 

o szerződések száma 50 db fogyatékos, 80 db idős ellátott van. 

 II.  Napirendi pont – 20 éves jubileumi ünnepség  

 
 Bukta László elnök: 

 Ünnepélyesen megköszöni a szervezők és mindenki segítségét, aki részt vett az 
előkészületekben 

 A résztvevők kb. 180-200-an voltak 
 Újhelyiné Bukta Móni tájékoztatást adott a rendezvény összes költségéről: 

360.000 Ft-ot kaptunk pályázatból, ebből 355.000 Ft-ot elköltöttünk az 
ünnepségre. Segítséget, akiktől kapott külön megköszönte, míg elmarasztalta 
azokat, akiktől többet várt. Külön név nélkül jegyezte meg azzal a kiegészítéssel, 
hogy a Szünidő búcsúztató ünnepségünknél reméli ezt nem fogja újra 
megtapasztalni. 
 

III.  Napirendi pont – Ellenőrzések, további programok az évre 

 
o Július 7-én Államkincstári és NRSZH ellenőrzés lesz ( Újhelyiné Bukta Mónika 

és Ducsai Judit készülnek fel ) 
o 18 főre tartósan meghosszabbították a keretszerződést legutóbb 06.08-án 

 

 

Bukta László elnök: 
o Panyi Tünde, Pajor Tamás, Gáspár László, Lubai Klára töltsék ki a hozzájuk 

érkezett teszteket, amit egyetemistáktól kapnak ezzel is segítve munkájukat 
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o Lubai Klára, Panyi Tünde mosógépcserés pályázatok felelősei 
o Július 1-től új foglalkoztatás kezdődik 
o Ifjúsági pályázatot július 26-ig lehet elkészíteni (Szünidőbúcsúztató, Mikulás), 

emelhetjük a költségvetést 
o szóba került a hétvégi gondozás és szállítás de Korenné szerint nem 

megoldható 
o Molnár Ferencné július 1-től Mezőcsáton dolgozik tovább, nézeteltéréseket 

meg kell oldani egyesületen belül 
o Reuma Klub kirándulást szervez, 4500 Ft/fő, Valinál lehet jelentkezni 
o Komjáthy Zsoltot elnök úr dicséretben részesítette, mert az egyesület 

WEBlapja nagyon jól sikerült 
o Lubai Klára a sorstársi jelentést készítse el, amit tudomásul vett 
o NEA pályázatot megkaptuk lehet készíteni, Ducsai Judit a felelős jövő év 

márciusáig kell kész lennie, figyeljük a WEB lapot, hogy ne maradjunk le az 
értesítésekről 
 

 Ducsai Judit: 

   Elkészült a hírlevél 

    

Bukta László elnök úr az ülést lezárja 10:00-kor, köszöni a részvételt, további jó munkát kíván! 

 

Mezőkövesd, 2015. július 1. 

 

 

 

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

                            Molnár Józsefné hitelesítő                                                  Gáspár László hitelesítő 

 

 

 

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

                                                                         Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 


