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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. július 06-án 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 

megjelent tagjai válassza meg levezető elnöknek vagy tegye meg javaslatát a levezető elnök 

személyére. Más személyre javaslat nem érkezett, szavazást kér. 

 

V-1/2016.(7.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

az elnökségi ülés levezető elnökének: Bukta Lászlót 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilárd 

 

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

megjelentek számára tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 6 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              6 fő meghívott 

11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 6 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 

külön köszönti a felügyelő bizottság megjelent tagjait, az etikai bizottság megjelent tagjait.  
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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. A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

 

Bukta László levezetőelnök: felkérte és egyben javasolta az elnökségi ülésnek, válassza meg 

a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezetőnek: Lázár 

Szilárdot, hitelesítőknek: Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót javasolta megválasztani. A 

megjelentek részéről más személyére nem volt javaslat. 

 

V-2/2016.(7.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt Lázár Szilárdot. és két jegyzőkönyv 

hitelesítőt: Balogi Sándornét és Gáspár Lászlót 

 

Bukta László levezetőelnök: javaslatot tesz a napirendi pontokra és egyben kéri az elnökség 

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

javaslat, azt most tegyék meg. 

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző elnökségi ülés óta történtekről.   

                               Ea: Bukta László elnök 

2.  Tájékoztató a MEOSZ 2016 június 27-i elnökségi üléséről   

                                                 E.a.: Bukta László elnök 

                  3.  Beszámoló a próba munka és a tranzitálás eredményeiről  

                                                E.a.: Ducsai Judit  mentor - tanácsadó        

                  4. Az egyesület Ifjúsági tagozat aktuális pályázatának előterjesztése, elfogadása        

                           E.a.: Kuruczné Panyi Tünde  ifi referens                        

5. A jelölő bizottság június havi jelentése a 2016 évi tisztújítással kapcsolatban   

  E.a.: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető  

6    Indítványok javaslatok , egyebek  

 

Az elnökség tagjaitól nem érkezett napirendi pont módosítására javaslat. A levezetőelnök 

határozat hozatalt rendelt el. 

 

V-3/2016.(7.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 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. 

 

1. napirend: Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről. 

 

- Az elmúlt hónapban Önkormányzati meghívást kaptunk EU-s  nagy projekt 500 milli 

forintos pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató volt  a napirenden. Egyesületünk, mint civil 

szervezet a fogyatékossággal élők tömegsport területét célzóan pályázna amennyiben 

lehetőséget kapunk. A civilek számára fenntartott pályázható összeg 130 millió forint, melyre 
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az egyesületek 5-10 milliót jelölhetnek meg csak, a meghirdetett pályázati keret csak 

mezőkövesdi civileket érint. 

- Az előző elnökségi ülés határozatnak megfelelően, az egyesülethez tartozó települések 

mintegy felén megtartottuk csoport taggyűléseinket. A taggyűlésen minden alkalommal 

megjelent az elnök és legalább minimum egy elnökségi tag is. Első napirendi pontként 

megválasztásra került a csoport vezetője és a csoport taglétszámának megfelelő küldöttek. Ezt 

követően tájékoztatást kaptak az üléseken megjelent tagok: 

 

1. Közlekedőképesség minősítése  

2. A módosított LÁT támogatás  

3. Parkoló kártya  

4. gépkocsi szerzési támogatás  

5. méltányossági nyugdíjemelés  

6. Segédeszközök  

7. Erzsébet kártya illetve utalvány  

8. Hűtőgép pályázatról  

-Szóba került még az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Fogyatékossággal 

élők horgászversenyről amire, a „Hoórvölgye  víztározón Mezőkövesd és Bogács település 

között kerül sor 2016. július 23-án.  

-Említést tettünk még, amennyiben jogi problémába ütköznek tagjaink, keressék 

egyesületünkön keresztül egyesületünk titkárát Dr Kertész Mátyást, aki már több alkalommal, 

sikeresen védte meg tagjaink érdekeit. 

 

-Augusztus 17-én egyesületünkhöz Ajkáról csoport érkezik 50 fővel. Egy rövid tájékoztatást 

kértek az egyesületünk munkájáról és azt követően egy idegenvezetői segítséget kérnek a 

Mezőkövesdi kirándulásukhoz. A kérésüket Bukta László elnökünk rövid bemutatást 

követően a városi sétára kiséri el az Ajkáról érkező sorstársakat. Elnöki kérés, hogy addigra a 

nagy tárgyalónk álljon készen a vendégek fogadására: takarítás, szellőztetés projektor 

számítógép működjön, az esetleges szemléltető anyagok bemutatása se ütközzön akadályba.  

 

-A 2016 első félévvel kapcsolatos ellenőrzés várható a Magyar Államkincstártól és az 

NRSZH-tól. Az Államkincstár a kiutalt pénz felhasználását, míg az NRSZ, a naplókat, 

jegyzőkönyveket és a teljes foglalkoztatást ellenőrzi. Addig a szokásos gondossággal át kell 

nézni a szükséges iratokat. 

 

-Az ellenőrzéshez dolgozók részéről számlakivonat (1 hónapnál nem régebbi) szükséges 

mivel ezzel igazoljuk, hogy a foglalkoztatottak megkapják a nyugdíjintézettől ellátásukat. 

 

-Bukta László elnök kérte az előző elnökségi ülés határozatának módosítását miszerint a 

Választó küldöttgyűlésre, szeptember 10-én kerüljön sor. A küldöttközgyűlés meghívói 

augusztus 15-ig legyenek kiküldve.  Teljes tisztújításra kerüljön sor, ami érinti a teljes 

Elnökséget, Felügyelő Bizottságát és az Etikai Bizottságot is. 

 

Bukta László levezetőelnök: szavazást kért:  
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V-4/2016.(7.06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyet ért-e az elnök kérésével miszerint módosításra kerüljön az október hónapra 

kitűzött választó küldöttgyűlés időpontja, szeptember 10-e - szombati nap - 9 óra 30 percre? 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

az elnöki előterjesztést. 

 

Bukta László elnök kérte a vezetőséget határozzon az egyesületi flottás telefonokkal 

kapcsolatos módosításról - Vodafone-ról Telenorra - történő átállásról, amit indokol a Telenor 

15-20 százalékkal olcsóbb szolgáltatása. Elnökség írásban megkapta a MEOSZ-tól kapott 

Telenór ajánlatát. 

 

Bukta László levezetőelnök: szavazást kért: 

 

V-5/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

a levezetőelnök által javasolt telefon szolgáltató váltást.   

 

2. napirend: Tájékoztató a MEOSZ 2016. június 27-i elnökségi üléséről 

 

-A MEOSZ elnökségi ülésen elhangzott: Egyesületünkkel kapcsolatos összes ellenőrzések 

jegyzőkönyveit kérik szkenelt formában eljuttatni a MEOSZ számára. - Haladéktalanul 

kezdjen hozzá az egyesület két dolgozója az archiváláshoz! - esetleges vezetői visszaéléseit 

kívánja feltárni a szövetség. Javaslatot tett a MEOSZ elnöksége a MEOSZ Tagegyesületek 

Felügyelő Bizottságainak, elsősorban annak Elnökeinek beszámoltatására, képzésére. 

 

Szeptember 23. Freedom drive szervez a MEOSZ Budapesten mozgássérülteknek meg kell 

mutatniuk magukat a kormányzatnak az ehhez szükséges molinó illetve tábla, már elkészült. 

amelynek fővédnökei Kövér László illetve az ország házának alelnöke Lezsák Sándor.  Bukta 

László elnök ezzel kapcsolatosan javasolta: egy busszal képviseltessük magunkat a 

rendezvényen. Kérte a vezetőséget határozzon a kérésről! 

 

Bukta László levezetőelnök: határozathozatalt rendelt el. 

 

V-6/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

az elnöki javaslatot.   

 

3. napirend: Beszámoló a próba munka és a tranzitálás eredményeiről 

 

Bukta László levezetőelnök: felkérte Ducsai Judit Mentor-Tanácsadó elnökség tagját tartsa 

meg a következő napirendet. Ducsai Judit a következő tájékoztatást adta és egyben határozat 

hozatalra is kérte az elnökséget. Az NRSZH felé elkészítette a megváltozott munkaképességű 

tranzitos foglalkoztatottak, éves beszámolóit, amit előzetesen e-maliban megküldött a 

vezetőségnek. Tájékoztatott a munkapróbára történő kihelyezésről: első félévben nem történt 
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kihelyezés. Deáki Imréné kolléganőnk lesz az első, akit Szihalomra, Szihalom 

Mozgáskorlatozottainak és Barátainak Egyesületéhez helyezünk ki munkapróbára. A 

megküldött beszámolóval kapcsolatosan kérte vezetőséget módosító javaslatait 

hozzászólásával tegyék meg.  

 

Bukta László levezetőelnök: mivel a vezetőségtől hozzászólás nem érkezett, 

határozathozatalt rendelt el. 

 

V-7/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

az NRSZH felé elkészített beszámolót.   

 

4. napirend: Az egyesület Ifjúsági tagozat aktuális pályázatának előterjesztése, 

elfogadása        

 

Kuruczné Panyi Tünde adott tájékoztatást a vezetőség számára. A MEOSZ kiírta 2016. évi 

Ifjúsági pályázatát, ezzel kapcsolatos felhívást közzé tette a MEOSZ weboldalon is. A 

támogatás Ifjúsági csoportunk számára jelentős ezért ezzel kapcsolatos tennivalónk is 

jelentős. Javaslat hangzott el: amire is pályázhatunk a 2016. évben. Elsősorban a 

hagyományosan megrendezett programok kerülnek előtérben. Ilyen az augusztusban tervezett 

szünidő búcsúztató, egész évben megrendezésre kerülő sportnap ami a fiatalok sakk 

szeretetére hangol, tömegsport, az esélyórák megtartását általános és közép iskolákban, 

kiemelten kell kezelni. Nagy hangsúlyt kel, hogy kapjon a július 23-án megrendezésre kerülő 

Fogyatékossággal élők számára megrendezésre kerülő Horgász verseny szervezésére mondta 

Kuruczné Panyi Tünde az IFI tagozat vezetője. Kérte a vezetőséget szavazatával hagya jóvá 

az IFI tagozat elképzeléseit! Előterjesztést követően, Bukta László elnök kérte az Ifjúsági 

Tagozat vezetőit készítsék el az egyesület ezzel kapcsolatos pályázatait. Ne kövessük el az 

előző 2015. évi hibát, hogy csak egy pályázatot készít a csoport. A pályázattal foglalkozó IFI 

Tagozat kollégáinak figyelmét felhívta, a pályázati kiírásnak megfelelően pontosan és 

szakszerűen járjanak el, elsősorban a programok megfogalmazásánál és a költségek 

meghatározásánál. 

 

Bukta László levezetőelnök: kérte a vezetőséget hozzászólásával egészítse ki az IFI Tagozat 

kérését. A vezetőség részéről észrevétel nem érkezett ezért határozat hozatalt rendelt el. 

 

V-8/2016(I-06.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 6 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

az IFI Tagozat vezetőjének Kuruczné Panyi Tünde előterjesztését a pályázattal kapcsolatosan. 

A vezetőség garanciát vállalt a programok megtartása mellett, a pályázat eredményétől függő 

költségvetési támogatással.  

 

5. napirend: A jelölő bizottság június havi jelentése a 2016. évi tisztújítással 

kapcsolatosan 

 

Bukta László levezetőelnök: felkérte Lázár Szilárdot a Jelölő Bizottságvezető helyettesét 

tartsa meg tájékoztatóját a Jelölő Bizottság munkájával kapcsolatosan. Lázár Szilárd a  
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következőkről tájékoztatta az elnökséget. Az elnökségre és a teljes vezetőségre a jelölő lapok, 

egyre több településről érkeznek vissza. Taggyűléseket követően a területi csoportok leadják 

jelölésüket, zárt borítékban jutatják el azokat a Jelölő Bizottságnak. Jelenleg kb a települések 

50 százalékától kaptunk gondosan kitöltött jelölő lapokat, ami nagyon jó arány, figyelembe 

véve a nyári pihenés üdülés időszakát. 

 

6.  napirend: Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

Bukta László levezetőelnök: kérte a vezetőségi ülés résztvevőit van e valakinek 

előterjesztése, indítványa, észrevétele? Újhelyiné Bukta Mónika nyomatékosan felhívta a 

figyelmet az érintett dolgozóknak, hogy félév már eltelt, sok szabadság még bent van. Jelezte, 

beszéljük át és ésszerűen vegye ki mindenki a neki járó éves szabadságát. 

 

 Bukta László levezetőelnök: mivel más részéről több észrevétel javaslat nem érkezett, 

mindenkinek megköszönte aktivitását és az ülést berekesztette. 

 

 

Mezőkövesd, 2016. július 12. 

 

 

 

 

……………………………………..   …..…………………………… 

          Balogi Sándorné hitelesítő                                              Gáspár László hitelesítő 

 

 

 

 

………………………………………….. 

                                                   Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 


