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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. Május   03-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 

jegyzőkönyv hitelesítőt választanak. 

 

Az ülést megnyitja Korenné Orosz Edit megbízott elnök és egyben kéri, az elnökségi ülés megjelent 

tagjai válassza meg levezető elnöknek vagy tegyék meg javaslatukat  a levezető elnök személyére. Más 

személyre javaslat nem érkezett, szavazást kér. 

 

V-1/2017.(V.03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az 

elnökségi ülés levezető elnökének: Korenné Orosz Editet 

 

Levezető elnök neve: Korenné Orosz Edit  

Jegyzőkönyvvezető neve: Lázár Szilárd 

 

4. Levezető elnök köszönti a megjelenteket, a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára 

tekintettel megállapítja:  

 

Jelen vannak: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              7 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 73 %-a részt vesz az ülésen. 

 

Megállapítást nyert, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

Korenné Orosz Edit megbízott 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). A megbízott elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő 

személyére. Jegyzőkönyv vezetőnek Lázár Szilárdot, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Deáki 

Imrénét  és Márkus Mária  Noémit . 

 

V-2/2017.(V.03.) sz. HATÁROZAT 
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2. oldal 

 
 

A vezetőség egyhangúlag 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a 

levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Lázár Szilárdot  és két jegyzőkönyv hitelesítőt: Deáki 

Imrénét   és Márkus Mária Noémit  

Korenné Orosz Edit megbízott  elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, amit minden érintett megkapott 

postán  

 

Napirendi pontok 

 

1. Tájékoztatás az előző ülés óta történtekről  

               Ea. Korenné Orosz Edit megbízott  elnök            

2. Tájékoztató a MEOSZ 2017április22-i  elnökségi üléséről  

               Ea:  Korenné Orosz Edit megbízott  elnök   

3. Beszámolók megvitatása, elfogadása: Sorstársi tanácsadók beszámolói  

               Ea:  Panyi Tünde Gáspár László sorstársi tanácsadók  

4. 2017.évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg elfogadása,20107 évi terv elfogadása  

                Ea: Korenné Orosz Edit  

5. Tájékoztató, a sikeres megítélt pályázatokról MMK, NEA MEOSZ ebből adódó feladataink                         

                Ea: Korenné Orosz Edit  megbízott elnök  

6. Szekciók klubok beszámoltatása  Reuma, Természetgyógyász, SM, Heine-Medine, ifi tagozat 

                       Előadók : Varga Istvánné Karácsony Sándorné, Gáspár László , Balogi Sándorné. 

Panyi Tünde  

7. „Kéz a kézben „támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés  

                Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető  

 

 

V-3/2017.(V.03.) sz. HATÁROZAT 

 

A vezetőség egyhangú 7 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. 

 

Korenné Orosz Edit megbízott elnök: Köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat. Az elnökségi 

tagokból jelen van 7 fő, megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

 

I. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről 

        Egyesületünk 4 tagja, részt vett a siketeknek rendezett „Megemlékezés 56-ról” című 

rendezvényen.   

A korábbi hónapokban elbocsátott dolgozóinkat vissza tudtuk venni, úgymint Harangozó Pétert, 

Sági Jánosnét, Pajor Tamást. Gáspár László sorstársunk Budapestre az önéhez jelentkezett  Ungvári 

Györgyihez  oda küldte el papírjait. A Pajor Tamás papírja, „átment” mint egyéni megállapodás. 

Május elsején a Zsóry fürdőben mezőkövesdi civilszervezeteknek rendezett majálison, egyesületünk 

főzött  198 fő részére. Küldöttgyűlésünk április 8-án volt, április 28.án az Ózdi küldöttgyűlésen 

vettünk részt. 

 

 

 

 

V-4/2017.(V.03.) sz. HATÁROZAT 

 

Az elnökség 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnök  beszámolóját 

az előző ülés óta történtekről. 

 

2  Beszámoló a MEOSZ 2017. Április 22-i  elnökségi ülés eseményeiről 



3. oldal 

 
 

A részletes elnökségi ülés gépelt formája csatolva a jegyzőkönyvhöz. 

elérhető a hálózaton Bukta/ J/1 Nóri/ MEOSZ /MEOSZ elnökség / 2017 / 04.22/ összefoglaló (32 

kilobájt) 

 

3.  

 

 

4. 2016 évi gazdasági beszámoló, pénzügyi mérleg elfogadása,2017 évi terv elfogadása  

 

 

A 2016 évi gazdasági beszámolót, pénzügyi mérleget illetve a 2017 évi tervet az elnökség egyhangúan   

 7 igen szavazattal tartózkodás és  ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

5. Tájékoztató a sikeresen megítélt pályázatokról  

A helyi Önkormányzattól, az igényelt ötszázötvenezer forint helyett háromszáz húsz ezret kaptunk  

NEA-tól működésre 400 ezer forintot kaptunk, amit az irodák működtetésére fordítunk illetve 700 ezer 

forintot kaptunk, szakmai rendezvényekre (Gyereknap, szünidő búcsúztató, mikulás ünnepség) 

A kazincbarcikai egyesület vezetősége kérelmet írt a Magyar Nemzeti Banknak, gépjármű beszerzéssel 

kapcsolatban, amit meg is kaptak. Sikerüket látva, egyesületünk is elküldte kérelmét, nevezett 

intézménynek. 

szó esett még a már-már szokásos csapatépítő tréningként is ismert kirándulásról, amit egyhangúan, 

Jósvafőre terveztek, Elnökünkkel Bukta Lászlóval ezt még egyeztetnünk kell. Ebédre visszafelé 

megállunk. a kirándulást július hónapra terveztük. 

 

 

6. Szekciók, klubok beszámoltatása    
Egyesületünk klubjai aktívan jó hatékonysággal működnek. A városban rendezett civil eseményeken 

minden alkalommal képviseltetik magukat, saját klubjuknak folyamatosan szerveznek kirándulást, 

tájékoztató jellegű összejöveteleket szerveznek meghívott előadókkal. 

A klubok vezetői illetve akik a tájékoztatást adták : Varga Istvánné, Karácsony Sándorné. Gáspár László 

Balogi Sándorné, Panyi Tünde  

 

6. A „Kéz a kézben” támogató szolgálat működésével kapcsolatos jelentés  
2017 első hónaptól  negyedig hónapig Szállítás: 1405 egység  Gondozás:1255,8333egység  

Új gondozott van Bukta Imre gondozónak. Május 8-tól Margó szabin van , május 15-től pedig 

táppénzen a gondozottakat, Matízné Éva veszi át az adott időszakban  

 

 

7. Indítványok javaslatok, egyebek 

Indítvány javaslat, nem érkezett 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

   Deáki Imréné   hitelesítő                                  Márkus Mária Noémi hitelesítő 

 

 

 

………………………………………………… 

Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 


