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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2006. május. 13-án a Mezőkövesden, az Ipartestületek Házának  

hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint 

 

Jegyzőkönyvvezető: Nagy Imréné 

 

Bukta László elnök szeretettel köszöntötte a küldött közgyűlésen 

megjelenteket. Majd ismertette a napirendi pontokat, és azok bővítését, mely 

szerint az 5. napirendi pont után az alapszabály módosítása kerülne 

tárgyalásra. Ezt a küldött közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Jelölő és szavazat számlálóbizottság választása 

2. A 2005. évi elnöki beszámoló 

3. Közhasznúsági jelentés 

4. A 2005. évi munkáról szóló Felügyelő Bizottság jelentése 

5. Vita a végzett munkáról, beszámolók elfogadása 

6. Alapszabály módosítás elfogadása 
7. A jelölő bizottság előterjesztése, az új vezetőségi tagok személyére 

8. Vezetőség választás, szavazatszámlálás 

9. Egyéb aktuális kérdések 

10. Szavazat számlálóbizottság eredmény hirdetése, zárszó 

 

 

Bukta László megállapította, hogy a vezetőségi ülés határozatképes.  

 

1.napirendi pont: 

A jegyzőkönyvvezető és  hitelesítők személyének megválasztása, majd a 

jelölő és szavazatszámláló bizottsági tagok választása. 

Jegyzőkönyvezető: Nagy Imréné 

Hitesítők : Balogi Sándorné, Vargáné Agócs Alíz-t egyhangúlag 

megválasztották. 
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Jelölő és szavazatszámláló bizottságnál: B. Tóth Sándor elnök és Golyha 

Csaba és Hegyi Jánost jelölőbizottsági tagnak, akiket a tagság egyhangúlag 

elfogadott. 

 

 

2 .Napirendi pont: 

 Bukta László megtartotta elnökségi beszámolóját, ismertette az egyesület 

2005 évi rendezvényeit, valamint az egyesület munkáját. 

 

3.Napirendi pont: 

Gulyásné Kovács Erzsébet ismertette a 2005. évi közhasznúsági 

beszámolóját. 

Bukta László itt kívánta megjegyezni, hogy a Támogató Szolgálat 2005 

decemberében  4 fő alkalmazottal elindult, melynek támogatását az egyesület 

a Magyar Államkincstártól már részben megkapta. 

 

4.Napirendi pont: 

Hegyi János Felügyelő Bizottság 2005. évi ügyviteli munkájának 

ellenőrzéséről megtartotta beszámolóját. 

Beszámoló mellékelve. 

 

5. Napirendi pont: 

Bukta László, az egyesület elnöke kérte a megjelenteket, hogy a 

beszámolókhoz véleményüket mondják el.  

Csiger Lajos alpolgármester úr: Az egyesületről csak jót hallott, gratulál a 

működéséhez. A közös sors, az érdekérvényesítés, a közösségteremtés, mely 

összetartja az egyesületet, ez az oka az ilyen magas taglétszámnak. 

A Mezőkövesdi Civil Szövetség tagja az egyesület is és reméli, hogy a 

továbbiakban is eredményesen dolgoznak együtt. 

Örömmel hallotta, hogy itt is beindult a Támogató Szolgálat, és úgy látja, 

hogy erre a városnak szüksége van. 

Az akadálymentesítésről megemlíti, hogy ezek a munkálatok folyamatban 

vannak Mezőkövesden is. 

És a továbbiakban az egyesületben jó egészséget, kitartást és jó munkát 

kívánt. 

 

Bukta László megköszönte Csiger Lajosnak a dicsérő szavakat és 

megjegyezte, hogy a város vezetése felé kéri, hogy a három bank akadály 

mentesítési munkálatokat kezdeményezni szíveskedjenek. 
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Ongai Sándor: jónak találta a beszámolót és úgy érzi, az egyesület jól végzi a 

munkáját.  

 

Molnár Gyula: Megemlítette a megváltozott munkaképességű dolgozók 

munkahely igényét, hogy jelezzük az önkormányzatok felé. Az 

egészségüggyel kapcsolatban szóvá tette, hogy a vidéki megváltozott 

munkaképességűek ugyanolyan jogokkal éljenek a Zsóri fürdőben, mint a 

mezőkövesdi lakosok (belépőjegy ára).  

 

Bukta László megjegyezte, hogy a csoportvezetőkkel és azok segítőivel volt 

elérhető a fenti bevétel. Itt jegyezte meg, hogy taglétszámunk a 3800 tagot is 

elérte. A tagnyilvántartásunk és tagdíjfizetések rendszeresek és naprakészek. 

Még egyszer megköszönte az elnökség 4 éves munkáját és megemlítette, 

hogy a beszámolóból is kitűnt, hogy egyesületünknél is elindították az 

akkreditációt. Ezen feladatokat a Munkaügyi Központtal együtt 2006. április 

1-elakkreditáltuk és gondolata szerint így több összeg marad majd az 

egyesületnél. Javasolta, hogy a többi egyesület is hasonlóan indítsa el az 

akkreditációt. 

A feladatok és határidők betartásánál feltétlenül kéri, hogy a koordinációs 

munkákból ne csak az elnök úr vegye ki a részét. Az információ adása legyen 

oda-vissza alapon. 

Molnár Gyula felszálalására javasolja, hogy munkahelyek létrehozásával 

kapcsolatban a többiek is adjanak be akkreditációs beadványokat. 

A Fürdővel kapcsolatosan javasolná a MEOSZ tagsági könyv figyelembe 

vételét a belépőjegy megváltásánál. 

 

Kása Lajos: Felszólalásában szintén a gyógyfürdővel kapcsolatosan beszélt, 

melyben sérelmezte, hogy a beutalóval rendelkező betegek dupla árat fizetnek 

a főidényben is. Kérte az alpolgármester úr segítségét ebben az ügyben. 

 

Csiger Lajos alpolgármester úr ígéretet tett az ügy felülvizsgálatára. 

 

Bukta László a közhasznú jelentést szavazásra tette, melyet a tagok 

egyhangúlag elfogadtak. Ezután kérte fel Dr. Gyöngy Sándort, titkárunkat, 

tegye meg bejelentését az Alapszabály módosítására. 

 

Dr. Gyöngy Sándor: az Alapszabályzatunkban bizonyos tisztségünket titkos 

szavazással lehetett választani. Javasolja, hogy a következőkben nyílt 
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szavazással tegyük meg ezt – és az Alapszabályba írjuk be 11.§ 6. pontjába – 

melyet mindenki egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

6-7. Napirendi pont: 

A Jelölő Bizottság előterjesztése az új elnökségi tagok személyére. 

 

B. Tóth Sándor: Jelölő Bizottság elnöke kihangsúlyozta, vegyük figyelembe, 

hogy itt beteg és megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak és az ő 

munkájuk egészségi állapotuk miatt nem tekinthető, illetve nem hozható 

párhuzamba munka és teherbíró képességével. A továbbiakban javaslatot tett 

az elnökség személyeire: 

Elnök: Bukta László  

Elnök helyettes: Kun György 

Titkár: Dr. Gyöngy Sándor 

Tagok: Zsák Ágostonné 

Kuruczné Panyi Tünde – ifjúsági referens 

Lázár Szilárd – számítógép kezelő 

Rudolf László – LÁT ügyintéző 

B. Tóth Sándor – LÁT ügyintéző 

Tari Vince – LÁT ügyintéző 

Orosz Edit – Támogató Szolgálat vezetője 

 

Etikai Bizottság tagjaira: 

Elnök: Nagy János 

Tagok:Bíró Krisztina 

           Vargáné Agócs Alíz 

 

Felügyelő Bizottság tagjaira: 

Elnök: Vámos Margit 

Tagok: Kovács Antalné 

            Hegyi János 

 

A levezető elnök egyenkénti nyílt szavazást rendelt el az elnökség, Felügyelő 

Bizottság és az Etikai Bizottság tagjaira, melyet a tagok egyhangúlag külün- 

külön  elfogadtak, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

 

8. Napirendi pont: 

Bukta László gratulált a megválasztott tagok és további jó munkát kívánt, és 

kérdezte, hogy van-e hozzászólás. 
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Molnár Gyula: gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, és azzal a 

kéréssel fordult a titkárhoz, hogy az Alapszabályból minden csoportvezetőnek 

juttassanak el egy példányt. 

 

Az elnök úr megígérte, hogy a csoportvezetőknek kipostázza. 

 

Simon Józsefné: megjegyezte, hogy akiknek az orvos nem írja fel a 

kerekesszéket, jutányos áron külföldről tudnak behozni, ha valaki ilyen 

igénnyel él. 

 

XY: közlekedési támogatást sérelmezte, hogy az évek folyamán miért mindig 

csak 7000 ft. 

 

Bukta László megválaszolta:ezen rendeletet minden év végén a 

kormányrendeletben határozzák meg, melyet az évek folyamán a gépkocsi 

támogatási igénylés támogatásától választottak szét. 

 

Halmai Józsefné: bejelentéssel élt, hogy a nyári időszakban fogyatékkal élő 

gyerekek részére napközi otthont kívánnak létre hozni, napi 8-16 óráig 

biztosítják a gyerekek felügyeletét. Kérte, hogy Mezőkövesden és 

vonzáskörzetében hirdessük ezt a lehetőséget, mely 20-25 fővel el is indulna. 

 

Bukta László megköszönte a jelenlévők részvételét és berekesztette a küldött 

közgyűlést, a továbbiakban mindenkinek jó egészséget és további jó munkát 

kívánt. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

………………………………… 

                                    jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

…………………………           …………………………… 

  jegyzőkönyvhitelesítő               jegyzőkönyvhitelesítő 


