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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. november 04. 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 tagját 

Balogi Sándornét. 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. 

 

 

 



2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

V-1/2015.(11.04.) sz. HATÁROZAT 

 

 

 A jegyzőkönyvvezetőnek Erdős Marietta, a hitelesítőknek Molnár Józsefnét és Gáspár 

Lászlót egyhangúan, 7 igen szavazattal választották meg. 

 

 

 
Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.     

    Ea: Bukta László elnök 

 

2. NRSZH Foglalkoztatásra kiírt pályázatának megtárgyalása, véglegesítést 

követően feladatok elosztása, NRSZH és az Állami kincstár ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok 

Ea: Ducsai Judit mentor-tanácsadó Újhelyiné 

Bukta Mónika munkaügyi előadó  

 

3. „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat I-II-III. negyedéves munkájának 

bemutatása, IV. negyedéves feladatok  

Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

 

4. Beszámoló a Heine-Medine klub, a Spina Bifida klub munkájáról 

Ea: Balogi Sándorné, Erdős Marietta 

klubvezető  

 

5. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 
 

V-2/2015.(XI.04.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség 7 igen, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előzetesen 

kiküldött és az ülésen ismertetett napirendi pontokat. 

 

 

 

 

 

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről: 

 

 Egyesületünk ruhagyűjtést szervezett, ismét nagy sikerrel, több mint 60 családnak 

tudtunk segítséget nyújtani. Jövőre ismételten megszervezzük a gyűjtést. 

 Elnökségi ülés lesz 2015.11.23-án, melyen elnökünk részt vesz, és tájékoztat majd 

minket a történtekről. 



3. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 Készülünk az Idősek Napjára, amit második alkalommal rendez egyesületünk 2015. 

november 23-án 14 órakor. Saját kezűleg készített díszekkel kedveskedünk a 

rendezvényen résztvevő szépkorú tagjainkank. 

 

 

II./ NRSZH Foglalkoztatásra kiírt pályázatának megtárgyalása, véglegesítést követően 

feladatok elosztása, NRSZH és az Állami kincstár ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: 

  

 Ducsai Judit és Újhelyiné Bukta Mónika készült fel az ellenőrzésekre. Minden 

határidős feladat készen van. Az ellenőrzés szabálytalanságot és hiányt nem talált, az 

akkreditált foglalkoztatás továbbra is szabályos keretek között zajlik.  

 

 

III./ „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat I-II-III. negyedéves munkájának bemutatása, 

IV. negyedéves feladatok 

 

(lsd. mellékletben) 

 

 

IV./ Beszámoló a Heine-Medine klub, a Spina Bifida klub munkájáról 

 

 

Erdős Marietta: 2015. október 10-én rendezték meg Miskolcon az Mozgássérültek és 

Barátaik Miskolc Városi Egyesületénél a Spina Bifida Szekció Gyűlését. Érdekes előadást 

hallhattunk a megelőzésről, és méhen belüli műtét lehetőségéről. Megismerkedtünk 

sorstársinkkal, életutakkal, nehézségekkel és sikerekkel egyaránt. 

Legközelebb Budapesten vagy Szombathelyen lesz újabb összejövetel, ahol egymás 

munkásságával, hobbijával ismerkedhetünk meg. 

 

 

 

 

Balogi Sándorné: Röviden beszámolt a szekció tevékenységéről. 

 

- Többszöri tárgyalás és javaslat után a Honvéd Kórház heinés részlegének bővítése végleg 

befulladt. 

- Összegyűjtöttük egy sorstárs lélegeztető gépéhez szükséges önrész összegét, így az 

életmentő készüléket meg tudja vásárolni 

- Három napos találkozót tartottunk a MEOSZ közgyűlésével párhuzamosan Siófokon. 

- A közvélemény-kutató levelekből sajnálatunkra 2% érkezett vissza 

- Részt vettünk a Critical Mass megmozdulásain és a Polio Alapítvány konferenciáján 

- Elkészült programjavaslatunkat januárban előterjesztettük melyre most válaszolta, a kért 

költség 40 %-át biztosítják. 

- Rádai Sándor sorstársunk emlékére emléktáblát állítottunk a MEOSZ Elnökségével közösen, 

felavatásra emlékülést tartottunk közel 70 résztvevővel.  
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MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

(lsd. mellékletek 

 

 

 

 

 

 

 

V./ Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

Egyesületünk tervezi a mezőcsáti iroda fejlesztését, akadálymentesítésének folytatását, egy 

soron következő esélyóra megtartását is oda szervezhetnénk. 

 

Mezőkövesd, 2015. november 06. 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………… 

     Molnár Józsefné hitelesítő                  Gáspár László hitelesítő 

 

 

 

 ………………………………………………………. 

 Erdős Marietta 

 jegyzőkönyvvezető  

 


