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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2010. március 27-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 69 küldött jelent meg a 108 főből, így a Közgyűlés
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. Ezt a küldött közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Az Egyesület 2009. évi munkájáról szóló közhasznúsági jelentés
szakmai beszámoló előterjesztése.
2. A 2009. évi gazdasági beszámoló, a 2009 évi közhasznúsági pénzügyi
mérleg előterjesztése.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás.
5. Alapszabály módosítás.
6. Jelölőbizottság megválasztása.
7. MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztása.
8. Indítványok, javaslatok.
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása:
Jegyzőkönyvezetőnek Pető Józsefnét, hitelesítőknek Kék Józsefet és Rudolf
Lászlót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

E-mail címünk: kovesdi12@t-online.hu
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1 .Napirendi pont:
Bukta László elnök megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2009.
évben végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves
munkáját.
Írásos anyag mellékelve!
Gáspár László beszámolt az SM Klub 2009. évi tevékenységéről és egyben
szólt az Egyesület tulajdonában lévő Zsóry fürdőn található hétvégi
apartmanház 2009. évi hasznosításáról.
Írásos anyag mellékelve!
Laki Zsuzsanna beszámolt a Reuma Klub 2009. évi működéséről és
tevékenységéről. Szólt a 2010. évi tervekről.
Bukta László elnök tovább folytatta a 2009. évi közhasznúsági beszámoló
szöveges ismertetését, egyúttal felhívta a figyelmet az Önkormányzatok
részéről kiírt pályázatok fontosságára és kérte a küldött csoportvezetőket,
időben reagáljanak a részünkre kiírt pályázatokra. A beszámoló végén
gratulált Hegedűs Lajosnak, a MEOSZ Elnökének, valamint Tállai
Andrásnak, Mezőkövesd Polgármesterének a magas kitüntetésekhez.
2.Napirendi pont:
Kovácsné Gulyás Erzsébet könyvelő ismertette az Egyesület 2009. évi
közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, éves gazdálkodását.
Írásos anyag mellékelve!
3.Napirendi pont:
Moldoványi László, a Felügyelő Bizottság tagja tájékoztatta a küldötteket a
2009. évi ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját.
Beszámoló mellékelve!
4. Napirendi pont:
Vámos Margit levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy a beszámolókhoz
véleményüket mondják el.
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Tállai András országgyűlési képviselő, Mezőkövesd polgármestere
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: most is elismerő szavakkal kell, hogy
illesse az egyesület munkáját. Példaértékű, amit az Egyesület tesz. A szolgálat
nagyon jó, az Önkormányzat elismeréssel tartozik. A példaértékű
gazdálkodással kapcsolatban gratulált. Pénzügyi támogatással kapcsolatban
elmondta, hogy az Önkormányzat 2010-ben is fontosnak tartja, hogy az
egyesületek működéséhez hozzá tudjon járulni. Az akadálymentesítéseket
tovább fogják folytatni. Az Egyesület további munkájához sok sikert kíván.
Bohdán Jánosné, a Szihalmi Mozgássérült Egyesület elnöke a küldöttgyűlés
köszöntését követően elmondta, hogy nagyon jó dolgokat tapasztalt és hallott
az Egyesülettel kapcsolatban, irigylésre méltónak találja az itt folyó munkát.
Köszöni a meghívást és azt a segítséget, amit eddig kapott.
Burkus Sándorné, a Heves Város és Vonzáskörzete Mozgássérült Egyesület
elnöke elmondta, hogy az Elnök úrral nagyon jó kapcsolatuk van évek óta.
Csak gratulálni tud a széles skálájú munkához, amit végeznek. Az
Önkormányzat támogatásával kapcsolatban: nem jellemző más településekre,
hogy ilyen pozitívan állnak hozzá az egyesületekhez és kéri, hogy ez a
továbbiakban is legalább ilyen mértékű legyen. Bukta Lászlónak is további
sok sikert és erőt kíván.
Tomkóné Kiss Mária, a Kazincbarcikai Mozgássérült Egyesület elnöke
elmondta, hogy 15 éve együtt alakult meg a két egyesület, nagyon sokat
dolgoznak együtt, egymást segítik, és bízik abban, hogy ez a jövőben is így
lesz, mert a tapasztalatok egymásnak történő átadása nagyon fontos.
Bukta László elnök megköszönte az elismerő szavakat, valamint a
Polgármester úrnak a segítséget, támogatásokat. Köszöni Tomkóné segítségét,
egyetért azzal, hogy az egyesületeknek egymást kell segíteni.
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:
Bukta László elnök előterjesztette az Elnökség által jóváhagyott Alapszabály
módosítást a küldötteknek.
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Írásos anyag mellékelve.
Az Alapszabály módosításhoz észrevétel nem érkezett, azt a küldöttek
egyhangúlag elfogadták, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
6. Napirendi pont:
Bukta László elnök kérte a küldötteket a soron következő választás
érdekében a Jelölő bizottság megválasztására. Megköszönte B. Tóth Sándor
és a bizottság eddigi tagjainak munkáját, egyúttal javaslatot tett a Jelölő
bizottság új tagjaira: Gáspár László, Kleszo Andrásné, Laki Zsuzsanna, Tóth
Jánosné, Kürthy Mihályné – egyben külön-külön, nyílt szavazással
megszavaztatta a jelölteknek a jelölőlistára való felkerülését. A jelölteket
egyenként a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, tartózkodás, ellenszavazat
nem volt.
Bukta László megkérdezte, van-e még más személyre javaslat. Új javaslat
nem volt.
A végszavazáson - mely szintén nyílt szavazással történt - a jelölőbizottságot
a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
7. napirendi pont:
MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztásaVámos 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.
8. Napirendi pont:
Indítványok, javaslatok
A küldöttek részéről további javaslat nem érkezett, így Vámos Margit
levezető elnök megkérte Bukta László elnököt az Egyesület 15 éves
megalakulásának alkalmából készített emléklapok és plakettek alapítótagok
részére történő átadására.
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Bukta László elnök a bensőséges megemlékezést követően megköszönte a
jelenlévők részvételét és berekesztette a küldött közgyűlést, mindenkinek jó
egészséget és további jó munkát kívánt.

K.m.f.

…………………………………
Pető Józsefné
jegyzőkönyvvezető

………………………
Kék József
jkv.hitelesítő

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

