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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. szeptember  06-án szerda 8 óra 00 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-1/2017.(IX.06.) sz. HATÁROZAT 

 

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

elnökségi ülés levezető elnökének: Bukta Lászlót 

 

Levezető elnök neve: Bukta László 

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 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  Az elnök 

javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Jegyzőkönyv 

vezetőnek Lázár Szilárdot, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Panyi Tündét  és Márkus Mária  

Noémit . 

 

V-2/2017.(VIII.09.) sz. HATÁROZAT 
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2. oldal 

 
 

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

levezetőelnök által javasolt jegyzőkönyvvezetőt, Lázár Szilárdot 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 2017. augusztus 29-i elnökségi üléséről  

               Ea: Bukta László elnök  

3. Tájékoztató a sikeres megítélt pályázatokról HANKOOK, MMK, NEA, MEOSZ ebből 

adódó feladataink 

               Ea: Erdős Marietta Panyi Tünde pályázat megbízott  

4. Szekciók klubok beszámoltatása: - Reuma, Természetgyógyász, SM, Heine-Medine 

Ifjúsági tagozat, 

                Ea: Varga Istvánné, Karácsony Sándorné, Gáspár László, Panyi Tünde  

5. „Kéz a kézben támogató szolgálat működésével kapcsolatos júliusi jelentés  

                Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető  

6. Indítványok, javaslatok, egyebek  

 

V-3/2017.(IX.06.) 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. 

 

Bukta László 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 

 

- Szomorú kötelességének eleget téve Bukta László elnök közölte Kovács Ferenc tagunk 

halálhírét. Hosszan tartó súlyos betegséget követően tért nyugovóra. Temetése ezen a héten 

szeptember 7-én 15 órakor lesz Egerlövőn. Feri a Heine Medin csoport tagja is volt. Emlékét 

megőrizzük. 

 

- Ezt követően röviden ismertette az előző hónapban történtek eseményeit és tájékoztatást 

adott a következő hónap teendőiről. A szünidő búcsúztató IFI rendezvény értékeléséről: 

Közel 80 fő részvételével zajlott le a vidám hangulatú találkozó. A meghívott résztvevő 

gyerekek mosolya mindennél többet ért és elárulta az egész napos hangulatot. Köszönet 

illeti a szervezőket és a meghívott vendégeink lelkiismeretes hozzáállásukat. A szakmai 

beszámolóval külön megbízást kapott Erdős Marietta aki egyben a rendezvény fő szervezője 

is volt. 

 

- Jelenleg zajlik a MEOSZ IFI csoport ülése Agárd Gárdony-ban. Egyesületünk IFI tagozatát 

Panyi Tünde és Golyha Csaba képviseli. Az elkövetkező elnökségi ülésen számolnak be az 

ott szerzett tapasztalatokról és feladatokról. 
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- Augusztus 14.én megtörtént a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet-program 2018. 

programévének tervezéséhez szükséges jelentésünk, kérdőív kitöltése. Változás: minden 

eltöltött éjszaka után belépőt kel biztosítani a gyógyfürdőbe és teljes panzió ellátást kel 

biztosítani vendégek számára. Többlet kiadással jár, de a bevételt az alapítvány a vendégek 

pályázati összegének növelésével kompenzálja (tájékoztató mellékelve). 

- Augusztus 15-én megtörtént az FRF-C/0594-0/2016 azonosító számú pályázat júliusi 

elszámolása az IKR rendszeren (elszámolás mellékelve). 

- Árajánlatot kértünk a Csírmaz bútor Kft-től a bejárati ajtók cseréjére, amit 199.700.- Forint 

összegben részünkre megküldött. A további intézkedés a várható pályázati támogatási 

összeg tájékoztatása után várható (árajánlat mellékelve). 

- A Hankook kedvező elbírálását követően augusztus 24-én megküldtük számukra az aláírt 

szerződést és egyben megjelöltük a gumiabroncsok átvételének időpontját mellyel a 

szolgálat gépkocsivezetőjét Mezei István jelöltük meg mint átvevőt Tájékoztató mellékelve). 

- Tájékoztatást kaptunk a 2017 évre vonatkozó MMK foglalkoztatásból adódó Többletköltség 

támogatás útmutatójáról és a 60 %-os minimum korlátra vonatkozó szabály alkalmazásáról 

(tájékoztató mellékelve). 

- A 2018 évre szóló rehabilitációs pályázatról tájékoztató levelet kaptunk melynek ismertetése 

megtörtént (levél mellékelve). 

- MEOSZ felé az Erzsébet program keretén belül, üdülő vendégeink elszámolása megtörtént 

szeptember 4-én. 

- A Szikra Alapítvánnyal való megbízási szerződés aláírásra került, az augusztusi rendezvény 

lebonyolításának számláját az alapítvány részére megküldtük Szerződés mellékleve). 

- Felkérés érkezett az Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft. részéről. Tájékoztató levelet az 

egyesületünk klubjai számára továbbítottuk, később várjuk a reagálásukat és ennek 

függvényében mi is felvesszük a Kft-vel a kapcsolatot (tájékoztató levél mellékelve).  

- Meghívásokat kaptunk az előző elnökségi ülést követően: Augusztus 20-i városi ünnepségen 

részt vettünk, MEOSZ elnökségi ülésen szintén részt vettünk összefoglalót a következő 

napirendi pontban tárgyalunk, Szeptember 2-án a Sclerosis Multiplex Betegek JNSZ Megyei 

egyesületének Országos SM Napi rendezvénye volt, Szeptember 9-én a Kazincbarcikai 

Mozgáskorlátozottak Egyesületének Esélyegyenlőségi napja lesz, melyen képviseljük 

egyesületünket. Jelenezőket várnak a Mozgássérültek Országos amatőr Lövészversenyére 

ami szeptember 16-án Ajkán lesz lebonyolítva, Szeptember 21-én az Alapvető Jogok 

Biztosának Hivatalába kaptunk meghívást. Október 7-én az Olajág-Jász Mozgássérültek 

Közhasznú Egyesülete várja tagjaink jelentkezését az esélyegyenlőségi napjukra melynek 

helyszíne Jászberényben az Ifjúsági Házban lesz megtartva. Tájékoztatást kaptunk, hogy a 

sorstársi tanácsadók részére szeptember vége vagy október elejére várható egynapos 

megbeszélés a MEOSZ székházában. 

 

V-4/2017.(IX.06.) sz. HATÁROZAT 

 

Az elnökség 7 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót az 

előző ülés óta történtekről. 

 

II. Beszámoló a MEOSZ 2017. augusztus 29-i  elnökségi ülés eseményeiről 

 

Égető probléma a 3-as metró teljes akadálymentesítése. A MEOSZ elnöksége több esetben 

megkereste a főváros illetve a minisztérium. A kisvárosok tömegközlekedésének teljes 

akadálymentesítése is szerepelt az elnökségi ülésen .Az Unió felé is történt észrevétel a metró 

akadálymentesítésével kapcsolatban. Elnökasszonyunk 4. alkalommal járt a minisztériumban 

amikor azt kérték hogy a havonta megjelenő újságunkban a Humanitásban jelentessük meg A 
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„Magyarország jobban teljesít” reklámszerű valamit. A MEOSZ elnökségi tagokban felvetődött a 

megjelentetés esetén marad-e a politikai mentességünk. 

 A ÉFOÉSZ-el és a  siketekkel alakult ki jónak mondható munkakapcsolat a többi FESZT tag-nak 

jól van úgy, ahogy a kormány tálalja. Szó esett még az eladósodott megyei egyesületekről a 

szolnoki egyesület 6-7 milliós tartozást halmozott fel, ami nagymértékben köszönhető Urbán Szabó 

Béla felelőtlenségének   

 

III. Tájékoztatás a a sikeres megítélt pályázatainkról HANKOOK MMK, NEA MEOSZ 

ebből adódó feladataink  

 

 A Magyar Nemzeti Banktól elnyert Ford Transit Custom típusú szállító jármű akadálymentessé 

tétele első feladataink között szerepel,  . Ezt is pályázat útján szeretnénk megvalósítani .Az 

októberre tervezett átadásnál kis ünnepséget szervezzünk kérte Bukta László elnök ahová hívjuk 

meg városunk Polgármesterét illetve volt Polgármesterét Tállai Andrást, parlamenti és 

adóügyekért felelős államtitkárt miniszterhelyettest. A meghívó leveleket már elkészíthetjük. 

Hankook-tól átvehetjük a pályázaton nyert autógumikat 2017 szeptember 14-én. 

  

Ifi pályázaton nyert pénzünket a „szünidő búcsúztatóra( közel 180 ezer forint)  illetve a Mikulás 

napi ünnepségre kívánjuk felhasználni Mezőcsáti rendezvényeink csak jövőre valósíthatók meg, 

az ottani művelődési ház éppen tartó átalakítása miatt. december- januárban már jeleznünk kell 

teremigényünket, hogy a 2018-as év közepén végén biztosítva legyen  rendezvényeink helyszíne  

 

A Ford típusú  újautónkra,  800ezer forint át lett utalva a forgalmazónak 

 

 Foglalkoztatási pályázatunkban a kitöltendő „hány személyt tud foglalkoztatni a szervezet pályázat 

nélkül , már évek óta 8 fő szerepel ezt át kellen javítani nullára javasolta Ducsai Judit mezőcsáti 

irodánk vezetője. Az elnökség megjelent tagjai, 2 fő megjelölése mellett döntött.  

 

IV. Szekciók, klubok beszámoltatása  Reuma Természetgyógyász SM Ifjúsági tagozat, 

Heine-Medin 

 

Tisztújító gyűlés lesz a MEOSZ .Heine-Medin szekciónk elhunyt vezetője helyére új vezetőt kell 

választanunk a 17 fős baráti társaságból azóta, Kovács Ferenc sorstársunk is elhunyt Az országos 

találkozón felmerült az Eü kártya készítése is, ami Hollandiában, Svédországban és 

Németországban is remekül működik. Ezzel a Kártyával a Heine-Medine betegek Kezeléseknél 

szűrővizsgálatoknál nagy hasznát vennék. A kártya jelentősen megkönnyítené életvitelüket. 

Előzetes tervek szerint a szabvány méretű plasztik kártyára gondoltak.  

 

 

V. „Kéz a Kézben „ támogató szolgálat  működésével kapcsolatos júliusi  jelentés  

 

 

 

Nem kap több feladategységet támogató és szállító szolgálatunk . Annak ellenére, hogy 5000 

feladategységet is tudnánk teljesíteni, idén is 3811 feladategységet kaptunk. Szolgálatunk 

részére küldik a nyertes pályázatról az értesítést, amit osztunk 12-vel és így kapjuk a havi 

támogatás összegét  
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VI. Indítványok javaslatok, egyebek 

Indítvány javaslat, nem érkezett.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

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

   Panyi Tünde   hitelesítő                                  Márkus Mária Noémi hitelesítő 

 

 

 

………………………………………………… 

Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető 


