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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2008. március 29-én Mezőkövesden, az Ipartestületek Házának 

hivatalos helyiségében, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének 

Küldött közgyűlésén. 

 

Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint 

 

Bukta László Elnök szeretettel köszöntötte a Küldött közgyűlésen 

megjelenteket. 

Megállapította, hogy 76 küldött jelent meg a 96 főből, így a Közgyűlés 

határozatképes. 

Ismertette a napirendi pontokat. Ezt a küldött közgyűlés egyhangúlag 

elfogadta. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az Egyesület 2007. évi munkájáról szóló közhasznúsági jelentés 

szakmai beszámoló előterjesztése. 

2. A 2007. évi gazdasági beszámoló, a 2007 évi közhasznúsági pénzügyi 

mérleg előterjesztése. 

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 

4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás 

5. Elnökségi tag választása. 

6. MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztása. 

7. Indítványok, javaslatok. 

 

 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

Jegyzőkönyvezetőnek Pető Józsefnét, hitelesítőknek Balogi Sándornét és Tari 

Vincét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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1 .Napirendi pont: 

Bukta László megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2007. évben 

végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület egész éves munkáját. 

Írásos anyag mellékelve! 

 

2.Napirendi pont: 

Kovácsné Gulyás Erzsébet ismertette az Egyesület 2007. évi közhasznúsági 

pénzügyi beszámolóját, egész éves gazdálkodását. 

Írásos anyag mellékelve! 

 

3.Napirendi pont: 

Hegyi János, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket a 2007. 

évi ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját. 

Beszámoló mellékelve! 

 

4. Napirendi pont: 

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

beszámolókhoz véleményüket mondják el.  

 

Vargáné Kerékgyártó Ildikó - Ároktő polgármestere, a Délborsodi 

LEDER Egyesület elnöke – felszólalásában megköszönte a LEDER 

egyesületben végzett egész éves aktív munkát, és az elkövetkező időszakra is 

eredményes pályázatokat, további jó munkát kívánt. 

 

Székely József, a Sárospataki Mozgássérült Egyesület elnöke a 

jelenlévőknek erőt, egészséget kívánva pozitívan értékelte az egyesületben 

végzett munkát, gratulált az Elnökségnek az elért eredményekhez. Kritikaként 

mondta el, hogy nem biztos, hogy a tagság létszámának növelésére kellene a 

hangsúlyt fektetni, annál inkább fontosabb lenne a meglévő tagság 

aktivizálása a készülőben lévő törvények előkészületére. A súlyosabban sérült 

sorstársaink érdekeit hangsúlyosabban kellene képviselnünk. Bízik abban, a 

megalakult LEDER csoportok elősegítik a kistelepüléseken az 

esélyegyenlőség megteremtését. Köszöni az Egyesület személygépkocsi 

szerzési támogatás odaítélésében végzett munkáját, a jól előkészített 

környezettanulmányoknak köszönhetően a támogatottság eléri a 70-80 %-ot. 

Elmondta, hogy idén várhatóan növekedni fog az elosztásra kerülő utalványok 

száma, sajnos egyre több a visszaadott utalvány. Nincs munkahely, sokan 

nem tudják beváltani azt.  

Gratulált az Egyesületnek a szép eredményekhez és továbi jó munkát kívánt.  
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Burkus Sándorné, a Heves város Mozgássérült Egyesület elnökasszonya 

köszöntötte a megjelenteket. Az Egyesületnek az Önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodásaival kapcsolatban elmondta, hogy 

meglepődött, mekkora feladat vár az Egyesületre, sokat átvállalnak az 

Önkormányzatoktól a feladatokból. Kéri a sorstársakat, segítsék Bukta László 

munkáját. 

 

Bukta László megköszönte a hozzászólók dicsérő szavait. A taglétszám 

bővüléssel kapcsolatban elmondta: hosszú távon az igazi fogyatékossággal élő 

személyek érdekeit fogják képviselni, megszűnik, hogy valamikor „menekült 

státusz”-ként a leszázalékolást választották az emberek. 

2008. évi mentori tevékenységgel kapcsolatban megemlítette, hogy Viszneki 

Nóra és Ducsai Judit a MEOSZ szervezésében vesz részt a megváltozott 

munkaképességűek munkába állítását segítő képzésen, a tanfolyam elvégzését 

követően az Egyesület segíteni fogja a munkájukat. 

 

Válaszadást követően javasolta a beszámolók elfogadását. 

 

A közhasznúsági jelentést és a beszámolókat kiegészítésekkel együtt a 

küldöttek egyhangúlag elfogadták, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.  

 

5. Napirendi pont: 

A Jelölő Bizottság előterjesztése az új elnökségi tag személyére. 

 

B. Tóth Sándor, a Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy Zsák Ágostonné 

betegségére való tekintettel lemond vezetőségi tagságáról.  

Megköszönve Zsák Ágostonné eddig végzett munkáját, indítványozta, hogy 

helyette az Egyesület Elnökségi tagjának Ducsai Juditot, a Mezőcsáti csoport 

vezetőjét fogadják el a küldöttek, mint jelöltet. Megkérdezte, van-e valakinek 

más személyre javaslata. A Küldöttek nem jelöltek meg más személyt, így 

Ducsai Judit egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jelölőlistára 

került. 

 

Ducsai Judit megköszönte a bizalmat, pár szóban bemutatkozott, majd ezt 

követően a küldöttek szavaztak.  

Egyhangúlag megválasztották Ducsai Juditot az Egyesület elnökségi tagjává, 

tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 

 

6. Napirendi pont: 

MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztása- 
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B. Tóth Sándor elmondta, hogy a MEOSZ soron következő Küldött 

Közgyűlésére az Egyesület Elnöksége küldötteknek a következőket javasolja: 

Bukta László elnök 

Ducsai Judit elnökségi tag. 

 

Más személyre javaslat nem érkezett, így a küldöttek egyhangú szavazással, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták és megválasztották a jelölteket. 

 

Bukta László megköszönte a jelenlévők részvételét és berekesztette a küldött 

közgyűlést, a továbbiakban mindenkinek jó egészséget és további jó munkát 

kívánt. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

………………………………… 

Pető Józsefné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 ……………………… …………………….. 

 Balogi Sándorné Tari Vince 

 jkv.hitelesítő jkv.hitelesítő 


