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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. október  07-én 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 a jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilárd Attila 

 

4. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek 

számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 7  fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              4 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 60%-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 

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 Lázár Szilárd, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Balogi 

Sándorné és Gáspár László. 

V-1/2015.(X.07.) sz. HATÁROZAT 

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza az 

elnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt Lázár Szilárdot. és két jegyzőkönyv 

hitelesítőt: Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bukta László 



2. oldal 
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Bukta László elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott postán  

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző 2015-09-02-i Elnökségi ülés óta történtekről.    

        Ea: Bukta László elnök 

2.    Az NRSZH foglalkoztatásra kiírt pályázatának előzetes megtárgyalása, első 

olvasatot követően, feladatok elosztása  

                                              E.a.: Bukta László elnök 

                 3. „Kéz a kézben támogató szolgálat soron következő feladatai, feladatmutató 

alakulása. Előkészület az októberi Felügyelő bizottság ellenőrzésére  

                                             E.a.: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető  

                 4.   Tájékoztatás, az egységes tagnyilvántartás és az egyesületi adatszolgáltatás aktuális 

helyzetéről  

                                  E.a.: Molnár Józsefné gazdasági vezető  

5.Munkaügyi dokumentáció áttekintése, szabadságok alakulása, annak ütemezése     

                                          E.a.: Újhelyiné Bukta Mónika munkaügyes  

 

6    Egyéb közérdekű bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

 

V-2/2015.(II.11.) sz. HATÁROZAT 

 

Bukta László elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Az elnökségi tagokból jelen van 

6 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Lázás Szilárdot, 

hitelesítőknek Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót választották meg. Első napirendi pontként, az 

előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak értékelése szerepel (2. sz. melléklet).  

I. Az előző ülés óta eltelt időszakban, jelentős változás nem történt. A 2 fő új dolgozónk 

sikeresen beilleszkedett, minden segítséget megadunk a jó kollektív szellem 

kialakulása érdekében. Idén is elkezdődött a tavaly nagysikerrel megrendezett 

adománygyűjtési akciónk. Az akció határideje 2015 október 20. Az addig összegyűlt 

ruhák tételesen , méret és fajta szerint lesznek szétválogatva, hogy az érkező igényeket 

minél gyorsabban ki tudjuk elégíteni. A program szervezői Újhelyiné Bukta Mónika és 

Korenné Orosz Edit. A két szervező reményét fejezte ki, hogy a tavalyi évhez 

hasonlóan sikeres lesz idei programunk is .  

Átvettük a Hankook Tire-től rácalmási telephelyén a 8 darab pályázaton nyert gumit. 

Elnökünk kérte, a tárolást úgy oldjuk meg, hogy ezek a gumik 3-4 év múlva is 

használhatók legyenek .Idén is megrendezésre került szeptember 17-18-án, az 

Országos SM nap, a legutóbbi helyszínen, Mezőkövesd Zsóry-Zsibongó –Olajfa út 1. 

Ez a program Gáspár László az SM szövetség  elnökhelyettesének szervezésében került  

megrendezésre. 
  



3. oldal 
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2.) A  megváltozoptt munkaképességűek foglalkozttásáról szóló pályázatunk 2015 december 

31. én lejár, ezért 2016 január 1-től újra meg kellett pályáznunk. A pályázatot mint rendesen, 

most is az NRSZH-hoz kell benyújtani 2015 október 31 határidőig . A mostani pályázat 

benyújtásánál figyelmbe vették a pályázat elkészítői, hogy a meglévő megváltozott 

munkaképességűeket továbbra is foglalkoztatni szeretné illetve a több gondozás igénye 

miatt, felmerült egy új szociális munkás felvételének lehetősége, ami szintén szerepel a 

benyújtott pályázatban. A pályázat  elkészítői Újhelyiné Bukta Mónika, Ducsai Judit, Bukta 

László, reményüket fejezték ki, hogy benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesül.  

 

3.) „Kéz a kézben” támogató szolgálatunk vezetője Korené Orosz Edit tájékoztatójában 

elmondta, várja a Magyar Állam kincstár szokásos évi ellenőrzését. Az eddigiekben 

ellenőrzött tételek előkészítése már megtörtént, illetve készülök az esetlegesen felmerülő 

kérdésekre bár számomra az előkészített anyagok, megnyugtatóan hatnak mondta el a 

szolgálat vezetője. Az idei 3811 feladategység túlnyomórészben teljesítve van, személyi 

segítés egységei már teljesítve lettek, a szállításra vonatkozó feladategységek teljesítése a 

hónap végére illetve november elejére várható hangzott még el szolgálatvezetőnk 

tájékoztatójában. Pozitívunként mondta el a Hankook Tire-től pályázaton nyert 8 darab 

gumiabroncs sikerét. 

 

4.) Az egységes tagnyilvántartó program jól működik és akik használják tudják is megfelelően 

kezelni. Új belépők, az egyesületi tagnyilvántartón kívül ide is azonnal felkerülnek mondta el 

Molnár Józsefné Vali. Az adatbázis naprakészen van vezetve, úgy a tagdíjak mint a belépő 

tagokról az összes információ is. Az esetleges hibákal kapcsolatban Csiszár Attilát keressük, 

bár erre még szerencsére nem volt szükség fejezte be beszámolóját Molnár Józsefné. 

 

5.Újhelyiné Bukta Mónika munkaügyi előadó. átnézte, a munkavállalók szabadságait . 

Tájékoztatta, a jelenlévőket a még számukra elérhető szabadságnapok számáról . 

decemberben, kötelezően, minden dolgozónak kell négy nap szabadság, a karácsony –újév 

közötti időszakra mivel ebben az időszakban nem dolgozunk mondta el Újhelyiné Bukta 

Mónika munkaügyes . 

 

       Mezőkövesd 2015.október 7 .  

 

 

 

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

               Balogi Sándorné hitelesítő                                                  Gáspár László hitelesítő 

 

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

                                                        Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 


