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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): 2017. Január  04-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 jegyzőkönyv 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.(IX.07.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 8 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta 

az elnökségi ülés levezető elnökének: Bukta Lászlót 

 

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 

              4 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 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 Panyi Tündét  és Márkus Mária  Noémit . 

 

mailto:kovesdi12@t-online.hu
http://www.msmke.hu/
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V-2/2016.(IX.07.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangúlag 8 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta a levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Erdős Mariettát és két 

jegyzőkönyv hitelesítőt: Panyi Tündét  és Márkus Mária Noémit  

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

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző ülés óta történtekről  

               Ea. Bukta László elnök            

2. Tájékoztató a MEOSZ 2016 december 19-i üléséről  

               Ea: Bukta László elnök  

3. Beszámolók megvitatása, elfogadása: Sorstársi tanácsadók beszámolói  

               Ea: Balogi Sándorné Panyi Tünde Gáspár László sorstársi tanácsadók  

4. esélyórákkal kapcsolatos tudnivalók  

                Ea: Panyi Tünde Komjáthy Zsolt óraadó munkatársak  

5. „Kéz a kézben támogató szolgálat 2017. évi működésével kapcsolatos jelentés  

                Ea: Korenné Orosz Edit  szolgálatvezető  

6. Egyebek közérdekű bejelentések   

                       Ea: Bukta László elnök  

7. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

 

V-3/2016.(XI.02.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 8 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.  

 

I. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

II. Az utolsó elnökségi ülés óta eltelt időszakot, a tavalyi évben végzett csoportok 

munkáját Bukta László elnök jónak értékelte. Megköszönte a dolgozók munkáját a 

vezetők beszámolóit (Reuma klub ,SM klub , szolgálatvezető, ifjúsági klub ) . 

Elmondta még és sajnálatos tényként állapította meg, hogy a Nemzeti Üdülési 

Alap, Egyesületünk Mezőkövesd Zsóry Bokréta úton lévő nyaralóját, kizárta a 

nyaralók sorából. a kevés szoba számra hivatkozva . Annak ellenére, hogy a 

tavalyi idényben, az idény minden munkanapján , foglalt volt nyaralónk. Kérte a 

dolgozókat, egy olyan egységes díj kidolgozására, ami továbbra is garantálja a 

nálunk üdülni vágyóknak nyaralónk elérését, használatát az üdülési időszakban.  

III.  Panyi Tünde Kérdezte, Nem lenne-e ésszerű A pénzintézettől (OTP) meghívni azt az 

előadót, aki a Lakás Átalakítási Támogatással foglalkozik?  

IV. Egyesületünk több dolgozója is érintett, ebben az ügyben, akikkel személyesen 

kívánunk átmenni a pénzintézet ügyintézőjéhez, hogy a későbbiekben hozzánk 

fordulókat megfelelően tájékoztatni tudjuk az eljárásról. Válaszolt a kérdésre 

Bukta László elnök 

V. A Heves Megyei Mozgássérült Egyesülettől meghívást kapott egyesületünk október 

10. én tartandó vezetőségi találkozójára, amelyen egyesületünktől 3 fő vett részt. 

Jézus szíve egyházközségek valamint a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
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Honlapra és hirdetőtáblára került a a soron következő MEOSZ elnökségi ülésével 

kapcsolatos tudnivaló 

VI. Említésre  került még, az esélyóra megtartása szintén Egerben , Komjáthy Zsolt és 

Panyi Tünde az esélyóráért felelős két személy. 

 

 

Szünidő búcsúztató: a médiát legközelebb időben értesítsük, ,hogy megfelelően legyen 

„dokumentálva” a rendezvény, a média irányába is  ettől függetlenül pozitív volt a nap, 

nagyon jól sikerült ismét a már hagyományossá vált nyári rendezvényünk .  

 

V-4/2016.(XI.02.) sz. HATÁROZAT 

Az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 

elnök úr beszámolóját az előző ülés óta történtekről. 

 

II.  Beszámoló a MEOSZ 2016. December 19-i  elnökségi ülés eseményeiről 

 

Munkavállalói tájékoztató hangzott el, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

megillető vállalati intézkedésekről és ellátásokról : 

 

1. Mikor beszélünk megváltozott munkaképességről és fogyatékosságról? 

2. A megváltozott munkaképesség igazolására elfogadható igazolás típusok  

3. Milyen ellátások kedvezmények illetik mega megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat illetve a foglalkoztatást vállaló munkáltatót ? 

4. Milyen intézkedéseket tesz, a munkáltató a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókkal kapcsolatban ? 

témakörökben történt tájékoztató  

 

 

 

III.  Beszámolók megvitatása elfogadása sorstársi tanácsadók beszámolói  

 

Sorstársi tanácsadóink leadták beszámolóikat illetve beszámoltak szóban is a tanácsadói 

szolgálat fontosabb részeiről feladatairól A beszámolókat Bukta László jónak ítélte. Sorstársi 

tanácsadóink közül azóta a ’leépítés” miatt Gáspár László és Balogi Sándorné, már nem 

dolgozik egyesületünknél. Bukta László reményét fejezte ki, hogy a megmaradt sorstársi 

tanácsadók hasonló színvonalon lesznek képesek ellátni, a tanácsadással kapcsolatos 

tennivalókat .  

 

 

 

IV. Esélyórákkal kapcsolatos tennivalók  

Előzőleg egyeztetett megbeszélés alapján az esélyórák kezdetét 2017 márciusára tervezik az 

óraadó munkatársak a kialakult időjárási tényezőket, figyelembe véve. Az eddigi jól bevált 

módszerrel tervezika következő esélyórák lebonyolítását is. mondta el Panyi Tünde és 

Komjáthy Zsolt  

 

V. „Kéz a Kézben „ támogató szolgálat 2017 évi működésével kapcsolatos jelentés  

 

    Támogatási összeg a tavalyi évvel megegyező . a feladategységek mértéke sem változott  

Idei évre a térítési díjakat április 1 ig kell megállapítani egy különleges változás nincs. 
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VI. Indítványok javaslatok, egyebek 

Indítvány javaslat, nem érkezett.  

 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2017.Január 06. .  

 

 

 

     ……………………………………………..         --------------------------------------------- 

   Panyi Tünde   hitelesítő                                  Márkuis Mária Noémi hitelesítő 

 

 

 

………………………………………………… 

Erdős Marietta jegyzőkönyvvezető 


