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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2009. április 25-én Mezőkövesden, az Ipartestületek Házának
hivatalos helyiségében, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének
Küldött közgyűlésén.
Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint
Vámos Margit levezető elnök szeretettel köszöntötte a Küldött közgyűlésen
megjelenteket.
Megállapította, hogy 81 küldött jelent meg a 103 főből, így a Közgyűlés
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. Ezt a küldött közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Az Egyesület 2008. évi munkájáról szóló közhasznúsági jelentés
szakmai beszámoló előterjesztése.
2. A 2008. évi gazdasági beszámoló, a 2008 évi közhasznúsági pénzügyi
mérleg előterjesztése.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás
5. MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztása.
6. Indítványok, javaslatok.
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása:
Jegyzőkönyvezetőnek Pető Józsefnét, hitelesítőknek Gáspár Lászlót és Rudolf
Lászlót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
1 .Napirendi pont:
Bukta László megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2008. évben
végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves munkáját.
Írásos anyag mellékelve!

E-mail címünk: kovesdi12@t-online.hu
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2.Napirendi pont:
Kovácsné Gulyás Erzsébet ismertette az Egyesület 2008. évi közhasznúsági
pénzügyi beszámolóját, éves gazdálkodását.
Írásos anyag mellékelve!
3.Napirendi pont:
Hegyi János, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket a 2008.
évi ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját.
Beszámoló mellékelve!
4. Napirendi pont:
Vámos Margit levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy a beszámolókhoz
véleményüket mondják el.
Szakály József, a MEOSZ főtitkára átadta a MEOSZ üdvözletét, gratulált a
jó munkához. A beszámolókkal kapcsolatban elmondta, hogy példamutatóan
működik az egyesület, további sikeres munkát kíván.
Molnár Gyula csoportvezető (Mezőkeresztes) az egyesület vezetéséről
kifejtette, hogy akik ezt csinálják, szívvel lélekkel teszik, ha nem így lenne,
nem lenne ilyen eredményes az Egyesület.
Problémaként
vetette
fel
a
naprakészséget:
tagdíjfizetés,
létszámnyilvántartással kapcsolatosan pl. az elhunytak szereplése a listában.
A Zsóry-fürdővel kapcsolatban elmondta, hogy az a reumások „mekkája”,
javasolta, többen járjanak a fürdőre, mert nagyon színvonalas a szolgáltatás.
Kérdezi a MEOSZ főtitkártól, nem lehet-e tenni valamit a rászorultság
figyelembevétele érdekében a belépőjegyekre, kezelésekre vonatkozóan.
Polgármestertől kérdezi: MEOSZ tagok miért nem érvényesíthetik a Zsóryban
a M.kövesdi kedvezményt. Jelezte, csoportvezetőktől kapott információkat
adott tovább.
Vargáné Kerékgyártó Ildikó - Ároktő polgármestere, a Délborsodi
LEDER Egyesület elnöke – felszólalásában az ároktői összekötőt dícsérte,
akinek nagyon jó a kapcsolata az Önkormányzattal. Gratulál az Elnöknek az
elért eredményekért, az aktív munkáért - a LEADER-ben 30 MFt-ot
különítettek el civil szervezetek számára. A továbbiakban is sok sikert kívánt,
és köszönte a segítséget.
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Laki Zsuzsanna a Rheuma Klub vezetője köszöni a Polgármesternek az eddigi
segítséget, további kérése, hogy – mivel 120 fős a clubtagság – kaphatnak-e
olyan helyiséget, ahol kötetlenebbül tudnak összejöveteleket tartani.
Tállai András országgyűlési képviselő, Mezőkövesd polgármestere
elmondta: mint ahogy 2-3 éve is, most is elismerő szavakkal kell, hogy illesse
az egyesület munkáját. Példaértékű, amit az Egyesület tesz. A szolgálat
nagyon jó, az Önkormányzat elismeréssel tartozik. Gazdálkodással
kapcsolatban gratulált. Reméli, hogy az Egyesület székhelye továbbra is
Mezőkövesd marad. Ha lehetséges lesz, fognak helyiséget átadni még.
Pénzügyi támogatással kapcsolatban elmondta, + 5 %-kal nő az előző évihez
képest. Fontosnak tartják, hogy az egyesületek működéséhez hozzá tudnak
járulni az önkormányzatok.
Akadálymentesítésekkel is próbálnak segíteni. A rendelőintézet
akadálymentesítése a nyár végén megvalósul, valamint az iskolákban is
folynak munkák.
Fogyatékosokat 2 cég foglalkoztat Mezőkövesden. A Művelődési
közalapítvány pályázaton 20 fő kvótát nyert el, 6 fő dolgozik ebben a körben.
Fontos kihasználni ezt a lehetőséget.
A Zsóry jegyre vonatkozóan elmondta. Az 510 ezer belépőből csak 25 ezer
mezőkövesdi, ez valóban alacsony arány, egyetért Molnár Gyulával, nem
használják ki a helyiek a Zsóryt. Ha kérelmet ír az Elnök úr a belépővel
kapcsolatban, tárgyalnak róla, de ígérni nem tudja, hogy teljesíthető.
Rheuma klub kérésére: most volt tárgyalás, az Alkotmány út 5 szám alatti
épülettel kapcsolatban, döntés született, hogy civil szervezetek melyik
helyiséget kapják meg – javasolta az egészségklub megkeresését és
megállapodni a helyiség közös használatáról, próbál segítséget nyújtani a
megállapodásban.
Bukta László elnök megköszönte az elismerő szavakat, valamint a
Polgármester úrnak a segítséget, támogatásokat.
Vámos Margit levezető elnök javasolta a beszámolók elfogadását.
A közhasznúsági jelentést és a beszámolókat a küldöttek egyhangúlag
elfogadták, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
5. Napirendi pont:
MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztása-
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Vámos Margit elmondta, hogy a MEOSZ soron következő Küldött
Közgyűlésére az Egyesület Elnöksége küldötteknek a következőket javasolja:
Bukta László elnök
Pető Józsefné tag.
Más személyre javaslat nem érkezett, így a küldöttek egyhangú szavazással,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták és megválasztották a jelölteket.
6. Napirendi pont:
Indítványok, javaslatok
Szakály József MEOSZ főtitkár elmondta, hogy a MEOSZ-nak 108
tagegyesülete van, 200 ezer feletti a taglétszám. Május 15-én tisztújító
küldöttgyűlés lesz. Elmondta, hogy megvették a székházat, 160 MFt-ért; a
nehezedő gazdasági helyzet ellenére gyarapodik a MEOSZ. Álláskulcs
projekttel kapcsolatban elmondta, hogy februárban meg kellett szüntetni, mert
az OFA szerződést bontott. Interaktív WEB-portál: 2010. július 1-től a
tagnyilvántartás is neten lesz. Felhívta a figyelmet a várható nehéz helyzetre,
további jó munkát kívánt.
Székely József, a Sárospataki Mozgássérült Egyesület elnöke gratulált az
egyesületnek, megyei szinten is kiemelkedő tevékenységet folytat. További jó
munkát, egészséget kívánt mindenkinek.
Bukta László a tagnyilvántartással kapcsolatban elmondta, hogy az
adatbázisa folyamatosan karban van tartva. A továbbiakban megköszönte a
jelenlévők részvételét és berekesztette a küldött közgyűlést, mindenkinek jó
egészséget és további jó munkát kívánt.
K.m.f.
…………………………………
Pető Józsefné
jegyzőkönyvvezető
………………………
Gáspár László
jkv.hitelesítő

……………………..
Rudolf László
jkv.hitelesítő

