
 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI 

EGYESÜLETE 
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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. december 02. 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: 8 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              9 fő meghívott 

 11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 8 fő jelen van. A határozatképességhez 

szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 72,7%-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 tagját Moldoványi Lászlót, az etikai bizottság 

megjelent tagjait, Kék Józsefet. 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 Balogi Sándorné és Gáspár László. 

 



 

 

 

V-1/2015.(IX.02.) sz. HATÁROZAT 

 

 

A vezetőség egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazza az elnök által 

javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Erdős Mariettát és két jegyzőkönyv hitelesítőt: Balogi 

Sándorné és Gáspár Lászlót. 

 

Bukta László levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra és egyben kéri az elnökség 

tagjait, amennyiben napirendi pontok változtatását, vagy új napirendi pontok felvételére van 

javaslat az most tegyék meg.  

 

Napirendi pontok 

 

1.Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

Ea: Bukta László elnök 

2.Tájékoztató a MEOSZ 2015. november 09-i és a november 23-i elnökségi ülésről 

Ea: Bukta László elnök 

3.Az Ifjúsági tagozat pályázati kötelezettségei, mikulásnapi szervezés teendői 

szervezési feladatok 

Ea: Kuruczné Panyi Tünde Ifjúsági tagozat vezető 

4.Beszámolók megvitatása elfogadása: Sorstársi tanácsadók beszámolóik 

Ea: Balogi Sándorné, Panyi Tünde, Gáspár László sorstársi 

tanácsadók 

5.Esélyórákkal kapcsolatos tennivalók 

Ea: Panyi Tünde, Komjáthy Zsolt óraadó munkatársak 

6.Felügyelő Bizottság ellenőrzésének tapasztalatai 

Ea: Fügedi István FB elnök 

7.„Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés 

Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

8.Az egyesület új weblapjának bemutatása 

Ea: Komjáthy Zsolt és Lázár Szilárd informatikai eladók 

9.Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

Az elnökségtől nem érkezett javaslat. A levezető elnök határozat hozatalt rendelt el. 

 

I-12.02./2015. sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség 8 igen, egyhangúan tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előzetesen 

kiküldött, és az ülésen ismertetett napirendi pontokat.  

   

 

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről: 

 

Bukta László: 

 

-Átalakításokról esett szó, költségmegtakarítás miatt munkahelyek szűnnek meg.  

-Pályázatot leadtak a foglalkoztatáshoz 20 főre.  



-Elnökválasztás, elnökség, felügyelő bizottság, etikai bizottság újraválasztása jövő évben 

esedékes, a küldöttgyűlés 2016. március- április környékére van tervezve, az még kérdés, 

hogy együtt vagy külön tartsuk meg. 

 

II./Tájékoztató a MEOSZ 2015. november 09-i és a november 23-i elnökségi ülésről  

 

 

 

III./ Az Ifjúsági tagozat pályázati kötelezettségei, mikulásnapi szervezés teendői 

szervezési feladatok 

  

Kuruczné Panyi Tünde: 

 

-60 gyereknek ment meghívó 

 

-A programterv: 

 09:00-kor kezdés 

 Tiszafürediek előadása, több turnusban 

 Mikulás postaláda készítése 

 Mézeskalács díszítés 

 10:00-kor mikuláscsomagok kiosztása 

 A zene összeállított cd-ről megy 

 Díszíteni pénteken 2015. dec.4-én fogunk 

 12:00-kor vége 

 

 

IV./ Beszámolók megvitatása elfogadása: Sorstársi tanácsadók beszámolóik 

 

 Gáspár László: 

 Tapasztalatcsere történt a MEOSZ-ban, a fő téma a munkába visszakerülés 

fontossága volt, hány embert sikerült visszaintegrálni a sorstársi tanácsadóknak, és 

hány embernek kellett munkakört váltani az állapotromlás miatt. 

Egymás tapasztalatainak meghallgatása segíti a sorstársi tanácsadókat munkájuk 

pontosabb, jobb és rugalmasabb elvégzésében, több instrukciót és tanácsot tudnak adni 

a sorstársaknak, tájékozottabbak, pontosabb információval szolgálhatnak. 

 

 

V./ Esélyórákkal kapcsolatos tennivalók 

 

 

 Panyi Tünde, Komjáthy Zsolt: 

  A két utóbbi esélyóra Bükkzsércen és Bogácson került megrendezésre. 

A Tagintézményi vezetőket kerestük meg először, akik lelkesedéssel fogadták 

jelentkezésünket. Összevont intézmény, a felsősöknek tartottunk előadást, nem 

egészen 40 főnek. Tanórán kívül 14 órára érkeztünk a tornaterembe, ahol egész nagy 

hely állt rendelkezésre ahhoz, hogy a gyakorlati feladatokat is be tudjuk mutatni. 

A gyerekek először nagyon megilletődtek, majd végül aktívan részt vettek a 

feladatokban. 

Végül versenyfeladatokhoz is volt kedvük. 

 



 

VI./ Felügyelő Bizottság ellenőrzésének tapasztalatai 

 

Fügedi István: 

 

 

 

VII./ „Kéz a Kézben” Támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés 

 

 

VIII./ Az egyesület új weblapjának bemutatása 

  

 Komjáthy Zsolt, Lázár Szilárd: 

Jelenleg a közhasznúsági jelentéseken dolgozunk, a grafikai részén Komjáthy 

Zsolt dolgozik, még hátra van a fotók feltöltése, és elegendő tárhely vásárlása a videók 

feltöltéséhez is. 

A mezőcsáti felületet frissíteni kell, a bemutatkozást és a kapcsolati linkeket át 

kell tekinteni. 

Elnök úr dicséretben részesítette Zsoltot és Szilárdot, és megosztotta 

észrevételét egy még megoldandó problémával kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

IX./ Indítványok, javaslatok, egyebek 

  

A mezőcsáti iroda szigetelése szükséges, ehhez megtesszük a lépéseket, ezzel 

is energiát és pénzt spórolhatunk meg. 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2015-12-02. 

 

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………… 

Balogi Sándorné hitelesítő    Gáspár László hitelesítő 

 

 

 

 

 ……………………………………… 

 Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 


