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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): 2016. március 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. 

 

Az ülést megnyitja Bukta László egyesület elnöke és egyben kéri, az elnökségi ülés 

válassza meg levezető elnöknek vagy tegye meg javaslatát a levezető elnök személyére. 

Más személyre javaslat nem érkezett, szavazást kér. 

 

V-1/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 10 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta levezető elnöknek: Bukta Lászlót 

 

5. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a 

megjelentek számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 10 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

                9 fő meghívott 

 11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 10 fő jelen van. A 

határozatképességhez szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 72%-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 Erdős Mariettát, jegyzőkönyv 

hitelesítőknek pedig Balogi Sándornét és Molnár Józsefnét. 

 



2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

V-2/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a levezetőelnök által 

javasolt jegyzőkönyvvezetőnek, Erdős Mariette és két jegyzőkönyv hitelesítőnek: Balogi 

Sándornét és Molnár Józsefnét 

 

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 2016. február 25-i elnökségi ülésről 

Ea: Bukta László elnök 

3.Az egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés 

szöveges értékelése, kiegészítése 

Ea: Bukta László elnök 

4.2015. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg tájékoztatás 

Ea: Bukta László elnök 

5.Beszámoló a Jelölő Bizottság munkájáról 

Ea: Komjáthy Zsolt JB elnök 

6.Tájékoztatás az Erzsébet program pályázatairól 

Ea: Panyi Tünde, Balogi Sándorné pályázati megbízott 

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

Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

8.Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

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

 

V-3/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az előzetesen megküldött és a 

levezető elnök által ismertetett napirendi pontokat. 

 

I./ Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről: Bukta László elnök 

változtatásokról számolt be 

- gépkocsi szerzés: a feltételrendszert pályázat útján nehéz betartani, ezért az 

államhoz fordulta a MEOSZ, mert van olyan pályázó is akinél a családban két fő is 

kerekes székes, nekik nehéz megoldani vagy lehetetlen mindkét széket betenni az 

autóba, ennek a megoldására kér javaslatot a MEOSZ. 

 

- ha ebben az évben lemaradunk az EU-s pályázatokról, akkor legközelebb már csak 

2018-ban lehet új pályázatot leadni, 2020 után pedig ilyen EU-s nagy volumenű 

pályázatokra pedig már nem lehet számítani. 
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- közlekedő képesség: EU-val ütközik a közlekedőképesség vizsgálatának menete, 

mivel az EU-ban FNO kód alapján, Magyarországon pedig BNO kód alapján 

minősítenek. Sok olyan kérelmezőt utasítanak el, akit az EU-ban elfogadnak. 

 

- parkoló kártya: a kormány nem konfrontálódik más fogyatékos szervezetekkel. A 

MEOSZ döntsön a parkoló kártya kinézetéről, méretéről és azt terjessze fel az 

államnak. Külön kapnak parkoló kártyát a nyugdíjasokat ellátó intézmények, ennek 

semmi köze a fogyatékossághoz, valahogy különbséget kell tenni. 

 

V-4/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László a két elnökségi 

ülés közötti szakmai beszámolóját. 

 

 

II./ Tájékoztató a MEOSZ 2016. február 25-i elnökségi ülésről 

 

Az Elnök Asszony megnyitóját követően bemutatásra került a MEOSZ új jogtanácsosa Dr. 

Rátkai András Gyula. A beruházások a MEOSZ-ban már a vége felé tartanak, a vizesblokk 

átadás előtt van. A főépület vizesblokkja teljes akadálymentesítést valósítottak meg. 

Információs pult teljesen új lett. Az irodákban az asztalok teljes cseréje megtörtént, még az 

iratszekrények március elején lesznek beszerzést követően elhelyezve. MEOSZ kollégák 

örömmel vették az átalakítást és az új munkakörnyezetet. Az átalakítást követően Ági 

tervei szerint egy közös takarítási napot szervez, teljes MEOSZ állománya bevonásával.  

 

Január óta a MEOSZ-ban normalizálódott a munkakörülmény, minden héten, 

munkaértekezleteken vannak kiosztva a feladatok, amelyhez vélemények és javaslatok 

érkeznek és a kollégák nyugodtabb körülmények között tudják végezni munkájukat. 

Jelenleg a szövetségnél könyvvizsgálat folyik. Támogató szolgálat vezetője időben 

elkészítette a beszámolóját, melyet a MEOSZ elnökség jóváhagyásával rögzítenek 

elektronikus felületen. A munkaértekezleten a kollégák előtt a feladatokkal megbízott 

személy beszámoltatása megtörténik, azon a héten, ami a feladatokat ellátta. 

 

Weblap elkészítése megtörtént, adatok feltöltése folyik. Sokmennyiségű panasz és kérés 

érkezik nap, mint nap, amivel a MEOSZ munkatársaknak és nekem is meg kell küzdeni. A 

panaszok többsége (LÁT-BÉRHÁZ-FOT-OTP-KÖZLEKEDÉSBEN HÁTRÁNYOS 

INTÉZKEDÉSEK-AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÉMÁK) ezen ügyek problémáival 

foglalkozik. Kollégák elkötelezettek a munkájuk mellett, folyamatosan tanulnak és 

egyeztetnek, a napi tapasztalatokat összegzik. További szerkezeti átalakítást tervez Ági, 

sok még a tennivaló, sok a téma, amire időt kell szentelni. Közösségi közlekedés, 

közlekedőképesség, MMK teendők, kitagolás, mint fajsúlyos kérdés. Nagyon sok a teendő 

még az oktatás területén, mindez időigényes és mélyreható vizsgálatot kíván. 

 

Eldöntendő: mi a MEOSZ? Milyen irányt vegyen fel? Mi a MEOSZ és mi a tagszervezetek 

feladata? Kezdeményezésé lenne a legfőbb cél. Bejövő panaszok többsége tagszervezeti 

területen élő személyektől érkezik. Kérdésként fogalmazódik meg miért nem tag és miért 

nem helyben intézi az ügyét? Létesítsen tagi viszonyt, javasolja ezt a MEOSZ, és a 
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MEOSZ által átadott információk segítenék a tagszervezetek tájékozódását, és az ügyek 

megoldását a panaszosoknak. A tagszervezeti információ is jusson fel a MEOSZ-ba.  A 

MEOSZ  aktuális kérdések mellett, hangsúlyt kell fektetni megtalálni a helyes irányt 

a kormányrendeletek változása során. 

 

A sorstársi tanácsadók ennek érdekében összefoglalják és egyben írásban jelentik a 

szövetség felé tapasztalataikat. Sok helyen nagyon jó a megyei kapcsolat, viszont vannak 

egyesületek, ahol az egyesületi aktivisták hozzáállása miatt távol tartja a problémával 

érkezőket. Maga az egyesület nem vagy csak részben működik, de azok csoportjai 

kimagasló munkát teljesítenek, a pécsi példát hozta fel, ahol az elnök kiskirálykodik, 

viszont csoportjainál nagyon jó vezetőket lehet megtalálni. Ezeken az ügyeken területi 

aktivisták tanácskozása rendezhetné és segítségére lehetne a közösségnek. Egy közös 

találkozó megjelölésével mely áprilisban lenne egy két napos összejövetel segíthetne a 

fentebb említett problémák megbeszélésében is és kitérhetnénk egyéb más előttünk álló 

konkrét feladatokra is. Javasolja az elnökség április elején jöjjön össze két napra és csak a 

konkrétumokról beszélve tárjuk fel a fajsúlyos kérdéseket.  

 

Kiemelt projekt története: Egy EU pályázat szondázás alatt van, minisztérium közeli 

megbeszélések zajlanak. Beadás előtt egyeztetés lenne vagy javasolta MEOSZ  vezetés és 

a kiírók között. Három eleme van a projektnek, amelynek szondázása felsőbb körökben 

már folyik. Hátránya a nagy projektnek, hogy az elmúlt 15 év alatt a MEOSZ-nak nem volt 

kiemelt pályázata, nincsenek projekttapasztalatai, Ennek ellenére jóval több a pozitív 

megítélés. A három pályázati elem: szervezetfejlesztés, legmélyebb rétegig terjedő és ható 

képzés- MEOSZ választott tisztségviselői számára- MEOSZ munkatársai részére, szakmai 

és munkavállalói segítés-tagszervezetek vezetői számára átfogó képzési folyamat. 

Ideológiája az egésznek az érdekképviselet. A MEOSZ  ragaszkodik az elmúlt időszakban 

megfogalmazottakhoz, miszerint nem hajlandó politikai síkra terelni az érdekeket. 

Pályázatnak egyik eleme a szervezetfejlesztő rész, ahol a megyei szinteken hasonló 

érdekképviseleteket bonyolítana le, mint a MEOSZ. Ehhez kellő és megfelelő szakember 

szükséges. Megyei szinten saját közösségünknek adna segítséget, megyei központok 

létrehozása, azok fejlesztése a tapasztalati tanácsadók segítségével a területen hatékonyabb 

munkát tud elvégezni. A MEOSZ OTTI átalakítása egyéni képzések ideintegrálásával 

történhetne meg. Fogyatékos barát hellyé válna, minőségbiztosított hely lenne. A pályázati 

rendszer között kell elkészíteni a projektet az EU források felhasználásának szabályait 

figyelembe kell venni, sok új eleme van a pályázatnak, és ami abban megfogalmazódik egy 

sikertelen pályázat esetén is használható elemeket tartalmazna.  

 

Szakáll: LÁT-tal kapcsolatos ügyintézési díj összegét kifogásolja, mostanában történt az 

OTP 14 ezer forintot kért a kérelmezőtől. Ági: kéri a tagegyesületeket jelezzék a 

kérelmezők felé, hogy minden visszás esetet az elnok@meosz.hu email címre küldjék meg. 

 

December 3-án rendeznénk meg a Fogyatékosok Világnapját, melyhez Szekeres Páltól egy 

ajánlat érkezett a rendezvény helyszínére. Május elején MEOSZ küldöttgyűlést tervez 

országos jelentőségű kimagasló munkát végző személyek számára kitüntetés átadására 

kerülne sor, MEOSZ 35 éves működésének apropójából. „Ember az Emberért” kitüntetésre 

várják a javaslatokat. Ezek lehetnek művészek, orvosok, közéleti személyek. Július 16-án 

Siófok főterén rendezvényt terveznek fogyatékosok fellépésével.  

mailto:elnok@meosz.hu
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Személygépkocsi szerzési támogatásnál 3 éves futamidő eltelte után kedvezményes újabb 

hitel ajánlásával segítenék a gk. árának kifizetését. Jogszabály változás kezdeményezésével 

élt a hitelintézet, súlyosan mozgássérültek körét tekintve. MEOSZ álláspontja közlekedő 

hátrányok csökkentése üdvözlendő. A hitelintézetnek már három alkalommal elmondta, 

hogy a fogyatékossággal élőknek mi a véleménye.  A súlyos fogyatékos személyt kell 

szem előtt tartani. A hitel nélküli vásárlás esetén a bank hogyan tudná érvényesíteni 

előnyeit úgy, hogy a fogyatékosoknak hátrányára ne váljon. A szerzési támogatás 

összegének emelése szintén üdvözlendő. Suzukival való szerződéskötés 2020-ig történt, 

változtatásra nincs lehetőség. Kormány előtt van már sok kötelezettség alá tartozó igény, és 

ezen kellene új szabályozással változtatni. Sok a szgk. szerzési támogatás, felhalmozott 

igény, ami nincs kielégítve. Március 17-ig megküldi a MEOSZ a javaslatát a két kerekes 

székes családon belüli igény esetén. Pályázat kidolgozása szükséges a támogatási igény 

kielégítésére, ennek kidolgozását a MEOSZ magára vállalta.  Kérdésként merült fel: az 

átalakítás terén várható e változás? Több az igény, mint a kielégítési keretszám, lehet e 

ezen változtatni? Május 15-én lehet a keretszámokat egyeztetni a MEOSZ és a 

minisztérium között. Az átalakítási igények beérkezését követően bekérik a megyei 

keretszámokat ezt követően állapítják meg a kiadható az évi keretszámot. B-A-Z 

megyében a szgk. támogatást igénylők többsége mozgássérült, a súlyosan sérült be sem 

adja a támogatási igényét a Suzuki miatt. Jellemzően átalakítást, csak azok kapnak akik 

szgk-t is  igényelnek. Megyénkben mindig kevesebb az átalakítási keretszám. Az igények 

száma folyamatosan csökken.  

 

Parkolási kártya igény: Súlyosan mozgássérült hátrányára történtek a változások, ezen 

segítenek a más típusú, más színű kártya bevezetése. A fenntartott parkolók működtetői 

számára szükségessé vált a parkoló számának változtatása, mivel megnőtt a kártyával 

rendelkezők száma. FESZT megvizsgálta a többi fogyatékossággal élő szervezetekkel 

közösen a parkolókártya változásával felmerült igényeket. A változással kapcsolatosan 

széles konszenzus szükséges.  A kormányzat nem tudja bevállalni magát a konfrontációt. 

MEOSZ vállalta más fogyatékos szervezetekkel való egyeztetést. Közlekedő képesség 

FNO kontra BNO. Több mozgássérült lenne, ha a tv-i rendelet változásra kerülne. Sokan 

nem tudják igénybe venni a változásokat, a minősítés miatt. A kormányzat is 

munkacsoportok létrehozását szorgalmazza-üdvözli és támogatja, elősegíti annak 

létrejöttét. Az egyeztetés szereplői: minisztérium, egészségügy, fogyatékos szervezetek. 

 

V-5/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László a MEOSZ 

elnökségi ülésének szakmai beszámolóját. 

 

III./ Az egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló, előzetes közhasznú jelentés 

szöveges értékelése, kiegészítése 

 

Január hótól folytattuk egyesületünkben a 38 főt számláló természetgyógyász klub, a 157 

fős reuma klub rendszeres összejövetelét, továbbá heti rendszerességgel évvégéig hétfőtől 

péntekig egészség megkörző torna óra tartottunk közel 80 fő sorstársunk számára. Az 

Ifjúsági csoport aktivistái folytatták az érzékenyítő tréning, Esély órák az iskolákban, 

program sorozatunkat. Ezúton Mezőnagymihályon jártak az ötödiktől egészen a 
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nyolcadikos korosztály volt jelen, közel 60 fő. A Sclerosis Multiplex klub 16 fővel 

találkozót szervezett a hónap végérn. Ébert Zoltán a sakk szövetségünk vezetője folytatta 

előző évben már sikeres versenysorozatok szervezését a diákok körében, melyre 

alkalmanként közel 30 gyerek látogatott el.  

 

Februárban a hónap elején Régióülésre került sor Miskolcon ahol a társegyesületekkel 

találkoztunk. Balatonmáriafürdőn „Érzékenyítő tréning” képzésen vett rész aktivistánk. 

Nagyszerű kezdeményezésünkre a mentőállomás vezetője Gyenes László sikeres 

egészségügyi tanfolyamot tartott a 20 dolgozónk számára, többek között az újraélesztés 

lehetőségét mutatta be, melyet a próbababa segítségével valamennyi dolgozónk ki is 

próbálhatott. A szokásos Farsangi mulatságot, Laki Zsuzsanna a Reuma klubunk vezetője 

és segítői szervezték nagy sikert aratva, közel 150 fő klub tag és  fogyatékkal élő számára. 

 

Márciusban a Mezőkövesdi Civilszövetség ülésén voltunk a hónap elején. 

Munkaértekezleteken megbeszéltük a civil hét rendezvény sorozat egyesületünkre háruló 

feladatok teendőit, felelősök kijelölése megtörtént. A MEOSZ kérésére elkezdtük a 

Tisztújító Közgyűlésre a szövetségünk vezetői tisztségviselőinek jelölt állításának 

szervezését. A fiatal generáció munkaerő-piaci felzárkóztatása a konvergencia régiókban 

című rendezvényen vettünk részt Poroszlón az Öko Centrumban.  

 

Április hó folyamán Dr. Fekete Zoltán polgármester úr tartott előadást a reuma klub 

szervezésében, közel 120 megjelent tagunk számára. A hónap elején Területi aktivisták 

számára volt rendezvény Nyíregyházán a MEOSZ szervezésében. Nagysikerű Abilimpián 

voltunk 24 fővel Sátoraljaújhelyen Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén – Térségi 

Egyesületének meghívására. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

2015. évi Gyermekvédelmi Tanácskozásán vettünk részt. Társegyesületeink Közgyűléseire 

látogattunk el, ahol értékes tapasztalatokra tettünk szert. 

 

Májusban megrendezésre került a már hagyománnyá vált „Civil Parádé Zsóryban” közel 

250 fő számára.  A Híd Egyesülettől megbízásából egy civil workshopot szerveztünk 

Mezőkövesden Nagy Ildikó jogásznő számára. A civil szervezeteket érintő közhasznúsági 

jogszabályváltozásokkal kapcsolatokban tartott előadást és konzultációt. Részt vettünk a 

MEOSZ által szervezett több napos siófoki rendezvénysorozaton, majd azt követően több 

mint 90 fő résztvevő számára megtartottuk mi is az éves beszámoló közgyűlésünket. Az 

IFI tagozatunk 34 fő számára egy remek kirándulást szervezett a hónap végén a Diósgyőri 

várban rendezett programra. 

 

Júniusban egy szép példaértékű eseménynek adott teret a Tiszaújvárosi Jabil ahová a 

nyertes IFI pályázatunk eredményértékelésre volt meghívott, ugyanekkor került sor 

ünnepélyes keretek között a megítélt pályázati összeg átadására. Jól sikerült „Csapatépítő 

Tréning” kirándulást szerveztünk a Mátrába dolgozóink számára. Egyesületünk 

megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére jubileumi kulturális rendezvényt szervezett 

közel 200 fő tagunk és vendégeink számára. Díszvendégek között köszönthettük Pitti 

Katalint érdemes művésznőt, Tállai András államtitkár urat. Heine-Medin szekciónk hónap 

végére 18 fő megelégedésére szervezte szokásos találkozójukat. 

 

Július hóban értékeltük az egyesületünk első féléves eredményeit kibővített elnökségi, 

vezetőségi ülésen. Az ülést követően ebéddel kedveskedtünk a 48 megjelent 
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aktivistánknak. Az „Együtt Egymásért” Reuma klub tagjai közel 84 fő részvételével 

kirándulást szervezett Ipolytarnóc és környéke nevezetességeinek megtekintése volt az út 

elsődleges célja. Információs nap szervezésére került sor egyesületünk székházában a 

térség civil szervezetei számára az együttműködő partnerünk Civil Információs Centrum 

kérésére. Elkezdte kupakgyűjtő kampány szervezését az SM klubunk, melynek sikere 

érdekében a városi média, televízió segítségét is kérték. A már hagyományosan 

megrendezésre kerülő Sakk versenyre meghívást kapott az egyesületünk vezetése is, ahol 

közösen elkészített ebéddel  színesítettük a programot. 

 

Augusztusban hónap elején egy szép gesztussal kedveskedett a Reuma klub vezetése az 

egyesületünk tagsága számára. A klubtagságon túl meghívást kapott az egyesületünk 

tagsága is egy közös nyársalással egybekötött szabadidős programra. A közel 60 fő 

nagyszerűen érezte magát, átadva magukat a felhőtlen szórakozásnak. Ebben a hónapban 

rendeztük meg közel 70 fő gyerek és kísérő szüleik számára a már hagyománnyá vált 

„Szünidő Búcsúztató” rendezvényt. A színes Pepe bohóc család műsorát kiegészítette a 

Mezőcsáti Önkéntes Tűzoltók kedvessége, autójuk testközeli bemutatása. Ezt követően 

kötetlen beszélgetés mellett ajándéktárgyak sorsolására került sor. A hónap végén szakmai 

beszélgetésre látogatott egyesületünkhöz a Sarkadkeresztúr, Vésztői csoport tagsága. A 

közös szakmai programon túl bemutattuk vendégeinknek a Matyó Múzeum látogatásával 

egybekötve, Mezőkövesd nevezetességét kincsként őrzött Matyóságot. 

 

Szeptemberben Ifjúsági csoportunk vezetői Balatonmáriafürdőn vettek részt a MEOSZ 

által szervezett képzésen. A hagyománnyá vált Kazincbarcikai Esélynapon vettünk rész 

csoportosan. Ebben a hónapban rendezte meg az egyesület SM szekciója Mezőkövesd 

Zsóry területén közel 250 fő számára az Országos SM napokat. A péntek és szombati 

rendezvény teljes lebonyolítását az egyesületünk aktivistái vállalták magukra. 

„Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése – Könnyebbség a mindennapi ápolásban” a 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja workshopjára voltunk meghívottak. A 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) egyedülálló országos 

logisztikai hálózatot hozott létre. A fejlesztés keretében az ország hat pontján létesültek 

logisztikai egységek, melyek lehetővé tették az ún. támogató technológiák (gyógyászati 

segédeszközök) kölcsönzését. Ezzel kapcsolatosan egy kerekasztal-beszélgetésre, 

workshopra voltunk meghívottak az otthonápolást segítő eszközök kapcsán voltunk 

Miskolcon a Szentpéteri kapu Guruló Műhelyben. Sikeres pályázatunknak köszönhetően a 

Hankook Tire Magyarország Kft. 2012 őszén indította útjára, és azóta is sikeresen 

folytatott Abroncsadományozási Programjára voltunk hívatottak Rácalmásra ahol a 

pályázatban elnyert 8 db adomány abroncsot adták át. 

 

Október hónap elején a Vakok és Gyengénlátók BAZ Megyei Egyesületének vezetősége 

kérésére egyesületünk székháza adott helyet az információs nap szervezésének. A közös 

gondolkozás jegyében tagjaikkal megismertettük egyesületünk munkáját és egyben 

bemutattuk székházunkat is. Baráti találkozóra került sor a Mozgássérültek Vas Megyei 

Egyesület 28 fő vezetősége számára egyesületünk székházában. A szakmai munka melett 

helyt kapott városunk nevezetességeinek bemutatása is.  Kirándulást szerveztünk közel 50 

fő számára Szilvásváradra ahol többek között megismertük a hely és a környék nevezetes 

részeit is. Esélyegyenlőségi napra voltunk hívatottak Hatvanba ahol szép és színes 

műsorral kedveskedtek a megjelent tagok számára. Mezőkövesden a Turul vendéglőben 

egyesületünk munkájáról adtunk számot a Nyugdíjas Egészségügyi dolgozok csoportjának. 
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Civil kerekasztal beszélgetésen voltunk Mezőkövesden ahol megbeszéltük az év végén 

megrendezendő programok szervezésével kapcsolatos feladatok és teendők, készülve a 

közelgő Adventi hétvégékre. 

 

Novemberben tovább folytatódott a Heine Medin 16 fő, Sclerosis Multiplex 13 fő, Reuma 

64 fő és Természetgyógyász 32 fő klubok rendszeres összejövetelei. A Reuma klub 

rendezvényére meghívott vendég volt Mezőkövesd Rendőr kapitánya, aki a 

közbiztonságról adott értékes tájékoztatást kihangsúlyozva az egyedül élő idős emberek 

fenyegetettségére. Tovább folytattuk Esély órák megtartását az általános iskolákban. ebben 

a hónapban két közeli Bogács és Bükkzsérc tanulói számára vittük el az Érzékenyítő 

tréninget Ifjúsági tagozatunk aktivistáinak segítségével. A hónap végén 46 fő számára 

megrendeztük az ünnepi Harmincadik Kis Matyó Open sakkversenyt gyerekek és felnőtt 

sakkozók számára. 

 

Decemberben Mikulás ünnepséget tartottunk az egyesületben a sérült gyermekeink nagy 

örömére. Az  évzáró szeretet ünnepe rendezvényünkön  fogadással, műsorral és ajándékkal 

kedveskedtünk munkatársainknak és aktíváinknak. 

 

Fiataljaink valamint a Heine-Medin, Sclerosis Multiplex, Reuma és a Természetgyógyász 

klubjaink havi rendszerességgel összejönnek beszélgetni az egyesületünkben, vagy 

programot szerveznek maguknak a városkülönböző intézményeibe. Az egyesület 

érdekkörében működő klubok részére lehetőséget biztosítunk székhelyünkön a rendszeres 

programjaik megtartására valamint arra, hogy előadókat hívjanak meg 

klubfoglalkozásaikra. 

 

V-6/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László az egyesület 2015 

évi szakmai beszámoló kiegészítését. 

 

IV./ 2015. évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg tájékoztatás 

 

 

 2015. évi Kiadási  Költség Tény 
 

 
  

    

 
Egyesület Tám. Szolg. MMK 

 
Össz: 

     
  

      Bér 
 

6818005 17960641 
 

24778646 

Megbízási díj 246775   
  

246775 

Járulék 69900 1571057 1970000 
 

3610957 

Könyvelési díj 53400 
 

402600 
 

456000 

Tanácsadás 10000 
   

10000 

Biztonság technika 108000 
   

108000 

Üzemorvosi 
 

25000 
  

25000 

    
    Utazási költség, üzemnyag 964134 937560 

  
1901694 
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Busz bérlet 
 

142800 
  

142800 

      Telefon 547283 139262 147120 
 

833665 

Gáz 621386 208396 
  

829782 

Áram 229283 48222 
  

277505 

Víz 55934 20058 
  

75992 

Szemét szállítás 23468 9229 
  

32697 

      Bérleti díj 360000 
   

360000 

Tagdíjak 167730 
   

167730 

      Posta, fiók bérlet 88430 50000 
  

138430 

Bank költség 78286 74550 
  

152836 

Biztosítási díj 27462 21900 
  

49362 

Élelmiszer 146245 
   

146245 

Hírdetés 64000 16000 
  

80000 

Javítási költség, vizsgáztatás 137750 705330   
 

843080 

Patyolat 44510 
   

44510 

Pályázati dít 6000 
   

6000 

Egyég szolgáltatás 101800 23160 
  

124960 

APOX Kft Beruházás 
  

1300000 
 

1300000 

      Matrica 
 

63925 
  

63925 
Élelmiszer, ásványvíz, 
szaloncukor 418270   

  
418270 

Éttermi fogyasztás 659360 
   

659360 

IFA 141400 
   

141400 

Nagyértékű Számítógép ek 421139 22889 
  

444028 

Műanyag ajtó ablak 772802 
   

772802 

Műanyag asztal 62970 
   

62970 

Konyhabútor 230600 
   

230600 

Szobakerékpár 64900 
   

64900 

Kerámia plakett 100000 
   

100000 

Irodaszerek, tonerpor 124415 11140 
  

135555 

Telefon 72898 
   

72898 

Tisztitószer 71434 41186 
  

112620 

Egyéb anyag jellegű 381976 110720 
  

492696 

      

      Össz kiadás: 7.673.940.- 11.060.389.- 21.780.361.- 
 

40.514.690.- 

      

      2016. januári kiadás 489689 1245513 1859979 
 

3.595.181.- 
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V-7/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, Bukta László az egyesület 2015 

évi pénzügyi kiadásával kapcsolatos beszámoló kiegészítését. 

 

V./ Beszámoló a Jelölő Bizottság munkájáról 

 

Komjáthy Zsolt:  

- Jelenlegi állapot: a jelöltek összegyűjtése 

o elnökjelölt 6 fő 

o titkár jelölt 1 fő 

o elnökségi tag jelöltek 22 fő 

o FB elnökjelölt  1 fő 

o FB tag jelöltek 7 fő 

o EB elnökjelölt 5 fő 

o EB tag jelöltek 16 fő 

 

- Etikai kérdések merültek föl. A jelölő bizottság 2 tagja lemondja a posztját 

összeférhetetlenség miatt. 

- Kéri, hogy a JB munkáját kössék Működési Szabályzathoz, legyen ügyrendje, 

rögzítsék az összeférhetetlenségi szabályokat, tisztában legyenek a JB tagjai azzal, 

hogy ha elvállalja a JB tisztséget, akkor nem jelentkezhet és nem vállalhat 

egyesületi elnök tisztséget vagy jelölést. 

 

 

 V-8/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT  

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta Újhelyiné Bukta Mónika 

Jelölő Bizottsági tag lemondását. 

 

Kertész Mátyás: 

- visszás dolgok következhetnek abból, ha az egyesületi elnökjelölt jelölőbizottsági 

tag is 

- az etikus ilyen esetben a lemondás a JB posztról 

- kérte, hogy akár az elnökségi ülés alatt válasszunk új JB elnököt és tagokat is, de ez 

nem történt meg 

 

Bukta László: 

- íratlan szabályok vannak polgármester vagy képviselő választásnál, amiket itt is fel 

lehetne használni 

 

Kertész Mátyás: 

- helytelen lenne összekeverni az országos választásokkal a helyi választást, az 

egyesülte teljesen más 

- saját szabályokkal, viszont a jogi elvekkel nem lehet szembe menni. Az egyesület 

saját maga szabályozhatja a belső rendjét 
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- az alapszabály nem rendelkezik a JB dolgairól, összetételéről, a munkájának 

ügyrendje nincs szabályozva, de lehet szabályokat írásba foglalni. 

- etikus magatartás a JB tisztségről lemondani, ha indulunk valamilyen pozícióért. 

 

Erdős Marietta: 

- 20 éve működik az egyesület, több elnökválasztás is lezajlott ez alatt az idő alatt, 

akkor miért van ennyi kérdés a választás és annak menete körül? 

 

Bukta László:  

- A választási procedúra menete be van szabályozva csak a jelölési folyamat nincs.  

 

Kertész Mátyás: 

- az elnökség dönti el, hogy összeférhetetlen e az elnökségi tagság és a 

jelölőbizottsági tagság 

 

Bukta László:  

- Az elnökség feladata a választás előkészítése, az alapszabálynak megfelelően, 

küldöttközgyűlés választja meg a jelölőbizottság tagjait 

 

Kertész Mátyás:  

- Csak akkor kell lemondani a  JB tisztségről, ha az elnökjelölést elfogadjuk, vagy ne 

fogadjuk el a JB tisztséget, ha tudjuk, hogy elnökválasztáson szeretnénk indulni. 

 

Bukta László: 

- szerinte a jelenlegi helyzet jól működik 

- a JB szűre meg a jelölteket 

 

Újhelyiné B. M. :  

- A JB ne szóljon bele a jelöltek listájába, mert Kertész Mátyás titkár szerint egy 

jelölés is számít 

 

Kertész Mátyás:  

- hogy döntsük el, hogy valaki alkalmas- e? 

- adjon be a jelölt programot, legyen a jövőre terve 

- szakmai programot adjanak be és a benyújtott pályázatok közül válasszanak a 

küldöttek 

 

Bukta László: 

- az elnökségbe (MEOSZ) is kellett programot készíteni  az elkövetkező 5 évre 

 

Kertész M.: 

- kapcsolatot tartson az országos szövetséggel, erre a posztra alkalmas legyen 

- legyen rálátása, szakmailag alkalmas legyen az elnökjelölt 

 

Bukta László: 

- a JB feladata, hogy a jelölteket szakmailag leellenőrizze, az alapszabályba az 

összeférhetetlenség legyen leírva, a választásba rendet tegyen 
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- a legközelebbi küldöttközgyűlésen szavaztassuk meg a jelölő bizottság tagjai nem 

jelölhetők elnök posztra. 

 

V-9/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

Küldöttközgyűlésen javaslat a következő kérdés megszavaztatására: jelölő bizottság tagjai 

nem jelölhetők elnöki posztra. A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt 

szavazással, egyhangú 10 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta, a felmerült kérdés megszavaztatását. 

 

Bukta László:  

- a jelöltek írásban nyilatkozzanak, hogy elfogadják e a jelölést ezzel is segítve a JB 

munkáját 

 

Kertész Mátyás:  

- legyen egy programja a JB-nak, amivel előszűrő tud lenni, az alkalmasság 

felülvizsgálatára 

 

Komjáthy Zsolt: 

- A JB-nak olyan tagot kell választani, aki a szakmaiságnak megfelel 

- nem érzi magát alkalmasnak a pályázatok megszűrésére, ezért lemond a JB 

elnökségi posztról 

V-10/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta,Komjáthy Zsolt JB elnök 

lemondását. 

 

Újhelyiné B. M.: 

- ne a JB döntse el, hogy kinek jó a szakmai pályázata, ezt döntsék el a küldöttek. 

 

Kertész Mátyás: 

- antidemokratikus a szűrés, döntsön a közgyűlés 

 

Kuruczné Panyi Tünde: 

- ne legyen szűrés, a küldöttközgyűlés döntsön a JB csak terjessze fel a jelölteket. 

 

V-11/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért, hogy az elnöki posztra jelölt 

személynek határidőn belül szakmai programot kel készíteni, és azt nyilvánossá kel tenni. 

 

V-12/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért, hogy a Jelölő Bizottság ne szűrje 

meg a pályázatokat. 
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MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

Kuruczné Panyi Tünde: 

- Ne a küldöttközgyűlésen olvassa fel az elnökjelölt a programot, azt már előbb 

ismertesse. 

 

Bukta László: 

- a szakmai program leadási határidejét mikorra tegyük? 

 

V-13/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért az elnök szakmai program leadási 

határidejét 2016. szeptember 30. napjával.  

 

Gáspár Anna:  

- Javaslatot tett a JB új tagjaira: Sereg Lászlóné és Lövei Andrásné személyében. 

 

Újhelyiné B. M: 

- Javaslatot tesz a JB új tagjaira: Panyi Tünde és Kuruczné Panyi Tünde 

személyében. 

 

Kürthyné Marika:  

- mint volt JB-i tag szerint 3 jelöltet kellene felterjeszteni és abból választani, hogy 

kezelhető maradjon a választás. 

 

Lázár Szilárd: 

- A weboldal tárhelyének növelését kéri duplájára, ami eddig 9800 ft-ba került 

ehelyett 12000 ft lenne a további bérlés 

-  

 

V-14/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a webes tárhely növelését. 

 

Bukta László:  

- etikai szabályozásra van szükség, hogy az egyesület hírnevének rontása ne 

teljesüljön, emberi jogok és személyiségi jogok tiszteletben tartása 

 

Kertész Mátyás: 

- ez magán dolog, nem az egyesületre tartozik  

 

VI./ Tájékoztatás az Erzsébet program pályázatairól 

 

Panyi Tünde:  

- 112 nyugdíjas üdülés, 19 FOT üdülés, 6 nyugdíjas fürdőjegy pályázat lett beadva, a 

pályázatok benyújtása sikeres volt, március 1-jétől elbírálás folyamatban van, de az 

eddig megérkezett visszaigazolások mind nyertes pályázatokról szóltak. 



14. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

- Szállásfoglalásban is igény szerint segítünk sorstársainak. 

 

 

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

 

Korenné Orosz Edit: 

 

- Szállítás: 386,8 feladategység 

- Km: 1934 a szociálisan rászorultakkal megtett km 

- Személyi segítés: 412,1666 feladategység 

- Gondozási óra: 412,1666 

 

V-15/2016.(III.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőségi ülésen megjelent vezetőségi tagok nyílt szavazással, egyhangú 10 fő igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2016. április 1-jétől a 

térítési díjak nem változnak. 

 

VIII./ Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

Indítvány és javaslat nem érkezett. 

 

 

Mezőkövesd, 2016. március 4. 

 

 

 

……………………………………… ....................................................... 

    Balogi Sándorné hitelesítő      Molnár Józsefné hitelesítő 

 

 

 

………………………………………… 

Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 


