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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. április 09-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 67 küldött jelent meg a 113 főből, így a Közgyűlés
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. Ezt a küldött közgyűlés egyhangúlag
elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Az Egyesület 2010. évi munkájáról szóló közhasznúsági jelentés
szakmai beszámoló előterjesztése.
2. A 2010. évi gazdasági beszámoló, a 2010 évi közhasznúsági pénzügyi
mérleg előterjesztése.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás.
5. Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés megvitatása.
6. Nyílt szavazás Alapszabály módosításra.
7. MEOSZ Küldött Közgyűlésére küldöttek megválasztása.
8. Nyílt szavazás, küldöttek megválasztása.
9. Indítványok, javaslatok.
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása:
Jegyzőkönyvezetőnek Ölyüs Piroskát, hitelesítőknek Rudolf Lászlót és
Nagy Imrénét 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 2010.
évben végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves
munkáját.
Írásos anyag mellékelve!
Gáspár László beszámolt az SM Klub 2010. évi tevékenységéről és egyben
szólt az Egyesület tulajdonában lévő Zsóry fürdőn található hétvégi
apartmanház 2010. évi hasznosításáról.
Írásos anyag mellékelve!
Laki Zsuzsanna beszámolt a Reuma Klub 2010. évi működéséről és
tevékenységéről. Szólt a 2011. évi tervekről.
Írásos anyag mellékelve!
Bukta László elnök tovább folytatta a 2010. 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. Beszámolt a „Kéz a
kézben” támogató szolgálat 2010. évi munkájáról. A szolgálat működését
példaértékűnek tartja, ezt a 2010. és 2011. évi ellenőrzések is alátámasztják.
Írásos anyag mellékelve!
A beszámoló végén tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Egyesület aktívan
részt vesz a 23. Országos SM találkozó megszervezésében.
Felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban beindították a MEOSZ honlapján a
„sorstársi tanácsadó” szolgáltatást.
2.Napirendi pont:
Kovácsné Gulyás Erzsébet könyvelő ismertette az Egyesület 2010. évi
közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, a 2010 évi közhasznúsági pénzügyi
mérleget, 2010 éves gazdálkodását.
Írásos anyag mellékelve!
3.Napirendi pont:
Monoki László, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket a
2010. évi ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját. Megállapította, hogy az
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Egyesület pénzügyi gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő – kisebb
hibákat találtak, ezt az Egyesület kijavította -. Későbbiek során is fognak
ellenőrzéseket tartani, nehogy az egyéb (hatósági stb.) ellenőrzések
alkalmával problémák legyenek munkajogi területen. A Közhasznúsági
beszámolót elfogadásra javasolta a Küldött közgyűlésnek.
Beszámoló mellékelve!
4. Napirendi pont:
Vámos Margit levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy a beszámolókhoz
véleményüket mondják el.
Tomkóné Kiss Mária elnök asszony a támogató szolgálattal kapcsolatban
elmondta, hogy készítettek egy űrlapot, amelynek kitöltése segítené, hogy
felmérjék: a fogyatékossággal élők családjában hogyan tudják továbbítani a
rájuk vonatkozó jogszabály módosításokat.
Rusinczky Lajos Mihály (Hejőpapi): jónak tartja az ötletet, kérdése: hol
lehet az űrlaphoz hozzájutni.
Tomkóné: a támogató szolgálatoknál lesz elérhető az űrlap.
Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere: elismeréssel tud szólni az
Egyesület munkájáról. Elmondta: igaz, hogy Mezőkövesd nem tartozik a
LEADER program 37 települése közé, de ha a települések valamelyikén
bejegyzett székhelyű egyesülethez társulnak, közvetve részt vehetnek a
pályázatokon.
Bukta László elnök megköszönte az elismerő szavakat, valamint a
segítséget, támogatásokat.
Vámos Margit levezető elnök javasolta a beszámolók elfogadását.
Határozat: A közhasznúsági jelentést és a beszámolókat a küldöttek 67
igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, tartózkodás, ellenszavazat nem
volt.
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5. Napirendi pont:
Dr. Gyöngy Sándor titkár előterjesztette az Elnökség által jóváhagyott, előzetesen írásban kiküldött - Alapszabály módosítást a küldötteknek.
Írásos anyag mellékelve!
6. Napirendi pont:
Határozat: Az Alapszabály módosításhoz észrevétel nem érkezett, azt a
küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag, 67 igen szavazattal elfogadták,
tartózkodás, ellenszavazat nem volt.
7. Napirendi pont:
Dr. Gyöngy Sándor előterjesztette a MEOSZ küldöttközgyűlésre - az
Egyesület tisztségviselőinek mandátuma lejártáig - az előzetesen Elnökség
által elfogadottan javasolt személyeket, egyúttal küldöttnek javasolta a
Közgyűlésnek Bukta László elnök és Ölyüs Piroska tag személyét.
8. Napirendi pont:
Határozat: A Küldöttközgyűlés – mivel más személyre javaslat nem
érkezett - 67 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
előterjesztésben elhangzottakkal egyetértve egyhangúlag elfogadta a
MEOSZ küldöttközgyűléseire küldötteknek Bukta Lászlót és Ölyüs
Piroskát.
9. Napirendi pont:
Bukta László elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Hoórvölgye
Horgászegyesület és Bukta Gábor, Mezőszemere polgármestere
szervezésében április 17-én a fogyatékossággal élőknek horgászversenyt
rendeznek a Bogácsi víztározón. Kérte, hogy a sorstársak a versenyen minél
nagyobb számban vegyenek részt. Elmondta, hogy az eddig fogyatékossággal
élők által igénybe vehető üdülési csekk lehetőség törvényi módosítás miatt
változni fog. A gépkocsiszerzési támogatás kapcsán kérte a csoportvezetőket,
hogy a határidőig a területükön felmerült igényeket juttassák el az
egyesülethez továbbítás céljából.
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Székely József elnök: köszöntötte a résztvevőket. Gratulált Elnök úrnak az
elmúlt évhez, mert „válság évhez” és más egyesületekhez képest 2 MFt-tal
több eredménnyel zárta az Egyesület az elmúlt évet.
Elmondta: május 14-én Sárospatakon ismét megszervezik a szokásos
Abilimpiát, ahol mindenkit szeretettel várnak.
Bukta László elnök elmondta, hogy sajnos rövid időn belül kikerül az
egyesületek intézési jogköréből a lakás akadálymentesítési támogatás
ügyintézése.
Örömmel tájékoztatta azonban a megjelenteket, hogy a MEOSZ
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából „Ember emberért”
kitüntetésekre kértek javaslatot az Egyesülettől. Az Elnökség javaslatára
Monoki László, Kun György, Molnár Gyula sorstársak lettek beterjesztve a
kitüntetésre, akiknek ezúton is gratulált.

K.m.f.

…………………………………
Ölyüs Piroska
jegyzőkönyvvezető

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

……………………..
Nagy Imréné
jkv.hitelesítő

