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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, a Mezőkövesdi Ipartestületek 

Székházában 2005. április 9-én megtartatott 2005. évi küldöttközgyűlésén. 

 

Dr. Gyöngy Sándor levezető elnök köszönti a megjelent küldötteket, illetve a meghívott 

társegyesület képviselőjét. 

 

Tállai András               Országgyűlési képviselő, Mezőkövesd város polgármestere 

Társegyesületek: 

Juhász Imre                  Miskolc Városi Egyesület vez.tag 

Kozma András             Ózdi Egyesület képviselője 

Dávid Benedek             Sárospatak Egyesület Elnöke 

 

Megállapítja, hogy a küldött közgyűlés határozatképes, 79 főből 65 fő van jelen. 

Napirendi pontok ismertetése előtt javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető B.Tóth Sándor, illetve 

hitelesítők Lázár Szilárd és Balogi Sándorné személyekre. 

Kérdezi a jelenlévőket, hogy a fent nevezett személyeket elfogadja e, ha igen kézfelnyújtással 

szavazzanak. A jelölteket a küldöttek egyhangúan elfogadták. 

 

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat – csatolva. 

Kérdezi a jelenlévőket, hogy a fent nevezett napirendi pontokat elfogadja e, illetve van e más 

javaslat. Más javaslat a napirendi pontokra nem érkezett. A jelenlévők szavazás útján a 

napirendi pontokat jóváhagyták. 

 

A levezető elnök javasolja, hogy a napirendi pontokat összevonva értékelje a 

küldöttközgyűlés, mivel a beszámolók szervesen kapcsolódnak egymáshoz, így jobban tudják 

a jelenlévők értékelni. Amennyiben elfogadják a javaslatot, kézfelnyújtással szavazzanak. 

A fent említett javaslatot elfogadták a jelenlévők. 

 

Dr. Gyöngy Sándor felkéri Bukta László elnök urat, hogy az első napirendi pontban szereplő 

beszámolót ismertesse. 

 

Bukta László köszönti a jelenlévőket és ismerteti az első napirendi pontot. – csatolva. 

Az elhangzott beszámoló után a levezető elnök felkéri Kovácsné Gulyás Erzsébetet a 

gazdasági beszámoló ismertetésére. Kovácsné megköszöni a szót és ismerteti a 2004-es évi 

gazdasági, illetve közhasznú jelentést. – csatolva. 

 

Dr. Gyöngy Sándor megköszöni a beszámolót és felkéri Vámos Margitot a Felügyelő 

Bizottság Elnökét a 2004-es évi beszámolójának megtartására. 
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A Felügyelő Bizottság Elnöke megköszöni a szót és ismerteti a Felügyelő Bizottság 

beszámolóját. 

A levezető elnök megköszöni a Felügyelő Bizottság Elnökének a beszámolót és kéri a 

küldöttközgyűlést az elhangzott beszámolók véleményezésére, illetve tegyék meg 

javaslatukat. 

 

Hozzászólások: 

 

Dávid Benedek Sárospataki Egyesület, illetve a MEOSZ. képviselője hozzászólásában 

közli, hogy a város területén található Reumatológia Kórház komoly átalakításon esik át. 

Kialakításra kerül olyan bejárat, amit már tolószékes és járókeretes betegek is tudnak 

használni. A kórház vezetésével olyan újságot kívánnak létrehozni, ami a mozgásszervi 

betegek részére indul. A MEOSZ támogatással kapcsolatban közli, hogy azok kiutalása csak 

akkor lehetséges, ha a MEOSZ átesik a rendes évi APEH vizsgálaton. Májusi demonstráció az 

akadálymentesítés, illetve az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében történik. A MEOSZ 

próba pereket kezdeményez az Esélyegyenlőségi törvény betartására, illetve annak 

megvalósítása érdekében. 

Hozzászólása végén további jó munkát kíván az egyesületnek.  

 

Tállai András Mezőkövesd város polgármestere, Országgyűlési képviselő hozzászólásában 

gratulál az egyesület vezetőségének a jó gazdálkodáshoz. Tisztában van vele, hogy az 

egyesületet nem kellőképpen támogatja a mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal, sajnos több 

anyagi támogatást nem tudnak biztosítani. Reméli, hogy a jelenlegi épületet továbbra is 

ingyen tudja használni, csak a rezsi költséget kell fizetnie. A város vezetése nagy hangsúlyt 

fektet a közintézmények akadálymentesítésére. Ebben az évben a „B” épület kerül 

akadálymentesítésre. Erre a fedezet megvan. Továbbra is biztosítja a REHAB Kft. részére a 

munkahelyet biztosító épület . Jelenleg közel 100 fő részére biztosítanak munkalehetőséget. 

Reméli, hogy több megváltozott munkaképességű személy számára lesz még 

munkalehetőség. 

Az egyesület vezetésének további jó munkát kíván. 

 

Az elhangzott hozzászólások után a levezető elnök felkéri Bukta László elnököt, hogy 

válaszoljon az elhangzott hozzászólásokra. 

Bukta László válaszában közli, reméli, hogy a Reumatológiai Kórház vezetőségével sikerül 

olyan kapcsolatot létesíteni, hogy egyes esetekben kikérik az egyesület vezetőségének a 

véleményét is. Ez elsősorban az akadálymenetesítés, illetve a mozgásában korlátozott 

gépkocsival közlekedő személyek parkolási lehetőségét érinti. 

A polgármester hozzászólásával kapcsolatban megköszöni az elismerő szavakat. Kéri a 

polgármester urat, hogy segítse az egyesületet egy Szállító Szolgálat létrehozásában – 

anyagilag, illetve erkölcsi támogatás, tanácsadás. 

 

Dr. Gyöngy Sándor levezető elnök megköszöni Bukta László válaszát az elhangzott 

hozzászólásokkal kapcsolatban. 

 

Más vélemény, hozzászólás nem történt. Kéri, hogy az elhangzott beszámolókat 

elhangzásának sorrendjének alapján kézfelnyújtással szavazzák meg. A három napirendi 

pontot elhangzásának alapján a küldöttközgyűlés kézfelnyújtással egyhangúan elfogadta. 
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Szavazás után Dr. Gyöngy Sándor levezető elnök az egyesület titkára ismerteti az egyesület 

alapszabályának módosítását. – csatolva. 

 

Bukta László egyesület elnöke megköszöni Dr. Gyöngy Sándornak az alapszabály 

módosításának ismertetését. Kéri a jelenlévőket, hogy ha elfogadják a fent nevezett 

módosítási javaslatot, kézfelnyújtással szavazzanak. A küldött közgyűlés az alapszabályzat 

módosítást jóváhagyta. 

 

Egyebek- indítványok: 

Napirendi pontban Bukta László ismerteti az üdülési csekkek hozzájutásának lehetőségét. 

Kéri a jelenlévőket, hogy akinek szüksége van a fent nevezett csekkre, az, az Egyesület 

Irodájában 8-12-ig hozzájut a kérelmet igénylő nyomtatványhoz, illetve részletes tájékoztatást 

biztosítunk az érdeklődőknek.  

 

Más hozzászólás, javaslat az aktuális kérdésekhez nem érkezett,  a levezető elnök a 2005. évi 

küldöttközgyűlést lezárta. 

 

     

           K.m.f. 

 

    

         B. Tóth Sándor 

             Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 Balogi Sándorné       Lázár Szilárd 

       Hitelesítő           Hitelesítő 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


