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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. június 01-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 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: 9  fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              11 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 77%-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 Mariettát, jegyzőkönyv hitelesítőknek 

pedig Balogi Sándornét és Molnár Józsefnét. 

 

 



2. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

V-1/2016.(I.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangúlag 9 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Erdős Mariettát és két 

jegyzőkönyv hitelesítőt: Balogi Sándornét és Molnár Józsefnét 

 

Bukta László elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott 

postán  

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.      

                                      Ea: Bukta László elnök 

2.    Tájékoztató a MEOSZ 2016. május 23-ai elnökségi üléséről  

                                                                       E.a.: Bukta László elnök 

                   3.  Az Egyesület Ifjúsági Tagozat és az Egyesület elnöksége közötti egyeztetés  

                                                                       E.a.: Kuruczné Panyi Tünde         

                  4.   A Jelölő Bizottság június havi jelentése a 2016. év végi választással 

kapcsolatosan     

                                     E.a.: Korenné Orosz Edit Szolgálatvezető                        

                   5.  Indítványok, javaslatok, egyebek 

 

 

V-2/2016.(I.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 9 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta az előzetesen megküldött és a levezető elnök által ismertetett napirendi 

pontokat. Indítvány javaslat más napirendi pontra nem érkezett. 

 

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

jelen van 8 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

 

 

 1./ Az egyesület fejléces nyomtatványán, a logó megváltozott. A régi helyére, a MEOSZ 

által használt, designosabb logó került, miután Országos Szövetségünk nem kifogásolta 

annak használatát. Az elnökség is egyhangúan elfogadta és határozatban rögzítette.  

 

 

 

V-3/2016(VI.01.) sz. HATÁROZAT 

 

Az elnökség egyhangúan 9 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta, hogy a MEOSZ új logója szerepeljen az egyesület fejléces és hivatalos 

levelein. 

 

 

 



3. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

2./VSZOSZ- Védett Szervezetek Országos Szövetsége levelet írt a minisztériumhoz a 

tranzitos foglalkoztatottak jövedelemkorlát és munkaóra bővítése megtörtént. 

Visszajelzés érkezett a kormányzattól, megköszönték a VSZOSZ észrevételeit, a 

kormányzat méltatja az intézkedéseit, ami az elmúlt egy évben történt, hogy ezek minta a 

MMK-ek felé történt intézkedések voltak. 

 

Bukta László: Belépjen e az egyesületünk a VSZOSZ szerveződésbe? A székhely 

Nyíregyháza, elnöke Balogh Zoltán. A VSZOSZ elnökének meghívott képviselőként 

folyamatos a kapcsolata a kormányzattal. Azoknak az egyesületeknek, akik becsatlakoznak 

tagdíjfizetései kötelezettségük van. 

Kertész Mátyás: A VSZOSZ közvetítő a kormány és a védett foglakoztatók között? Mikor 

alakult? 

 

Bukta László: Igen, a 80-as években. 

 

Ducsai Judit: Mit kapunk a tagdíjért cserébe? 

 

Bukta László: Érdekképviseletet, a VSZOSZ érte el a 100 %-os bértámogatást is. 

 

Kertész Mátyás: A belépésről a munkavállalóknak kell nyilatkozni. 

 

Bukta László: De az egyesület fizeti a tagdíjat, ami 100 fő alatt évi 42.000 Ft lenne. 

 

Pajor Tamás: Eddig ki lépett be? 

 

Bukta László: Baja, Békéscsaba pl. 20-25 egyesületnél van akkreditált foglalkoztatás. A 

MEOSZ tagja a VSZOSZ-nek. 

 

Kertész Mátyás: Mi pedig a MEOSZ-hoz tartozunk, ezek szerint mi is tagok vagyunk. 

 

A VSZOSZ-be való belépésre a következő elnökségi ülésen visszatérünk. 

 

 

LÁT: Még nem kereste meg az OTP a MEOSZ-t. Körülményes a folyamat. A szövetség el 

van maradva az OTP bírálatával. Balázs Zoltán 2-3 héttel le van maradva, őt pedig Szakály 

József felülbírálhatja, ha szükségesnek tartja. Arról még mindig vita van, hogy 

akadálymentesítési eszközöket be lehet e venni a költségvetésbe.(fényjelzéssel, 

hangjelzéssel működtethető eszköz) 

 

Gépkocsi szerzési támogatás: 

A kormány jelenleg 1 millió ft-ig  tárgyalóképes. Befogadták a pályázatot, amely 

biztosítja, hogy olyan esetben, ahol mindkét fél (házastársak, élettársak, családtagok) 

súlyosan sérültek magasabb összegű támogatást kapjanak. A magasabb összegű támogatás 

előtt környezettanulmányt kell készíteni. 

 

Critical Mass: Nemzetközi Mozgássérültek Napja, szeptemberben Open Street felvonulást 

szervez a MEOSZ, ahol megmutathatjuk magunkat. 

 



4. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

V-4/2016(VI.01.) sz. HATÁROZAT 

 

Az elnökség 9 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az 

OPEN STREET-re szervezzük meg a buszt és vegyünk részt a felvonuláson. 

 

 

 

 

3./A Szövetség IFI csoportja prioritásokat jelölt meg. Pályázati felületeken modulokra. 

Aktivizálni kell az egyesületi vezetőket, hogy az IFI csoportok is hatékonyabban 

működjenek. Az IFI csoport prioritásai: 

- esélyórák, esélynap 

- akadálymentesség felmérése 

- sportrendezvény 

- táborok szervezése 

- szakmai jellegű programok 

 

Az elnök úr felkéri Pajor Tamást, hogy az IFI csoport tagnyilvántartó adatbázisát tartsa 

napra készen. 

 

A szövetségi weblapot még töltik fel, nincs teljesen kész. Komjáthy Zsolt, Lázár Szilárd 

és Panyi Tünde adatszolgáltatás szempontjából töltsék ki azt a felületet, amit a MEOSZ-

tól kapunk. 

 

4./ Korenné Orosz Edit  megtartotta beszámolóját a JB jelenlegi tevékenységéről. 2016. 

szeptember 20-áig adja le az elnökjelölt a motivációs levelet, szakmai programmal együtt. 

A JB elnökhelyettese Lázár Szilárd lett. 

Kertész Mátyás: felmerült a kérdés, hogy több elnökjelölt van, mi alapján elnökjelölt 

valaki? 

 

Korenné: Tervet kell készíteni. 

 

Bukta László: Csoportoktól érkeznek a javaslatok. Minden jelöltre és tisztségre a 

csoportok leadhatják a jelölő lapot. 
 

V-5/2016(VI.01.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 9 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta, hogy az elnökjelölteket és a tisztségekre jelölteket 2016. augusztus 20-ig 

lehet jelölni. A jelöléseket a csoportok adhatják le. A jelöltnek, ha elfogadja a jelölést 

elfogadó nyilatkozatot kell kitöltenie. Az elnökjelöltnek az elfogadó nyilatkozaton 

kívül be kell adnia a szakmai programját és a motivációs levelét 2016. augusztus 20-

ig. 

 

 

 

V-6/2016(VI.01.) sz. HATÁROZAT 



5. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

A vezetőség egyhangú 9 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta, hogy olyat sem a jelölő lapon sem a választás napján nem lehet jelölni, aki 

nincs jelen. 

 

5./ Indítványok, javaslatok. 

 

 Indítvány, javaslat nem érkezett. 

 

 

 

Mezőkövesd, 2016. június 07. 

 

 

…………………………………….   ……………………………… 

 Balogi Sándorné hitelesítő                                          Molnár Józsefné hitelesítő  

 

 

 

……………………………………….. 

Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 


