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     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: 2013. május 7-én Mezőkövesden, a Közösségi Ház emeleti 

nagytermében, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Küldött 

közgyűlésén. 

 

Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint 

 

 

Bukta László egyesület elnöke és egyben a levezető elnök is szeretettel 

köszöntötte a Küldött közgyűlésen megjelenteket. 

 

Megállapította, hogy 68 küldött jelent meg a 99 főből, így a Küldött Közgyűlés 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

 

Bukta László levezető felkérte a Küldött Közgyűlést válassza meg a 

jegyzőkönyv vezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. 

Jegyzőkönyvvezetőnek: Nagy Imre Mátyásnét, hitelesítőknek: Rudolf Lászlót 

és Balogi Sándornét javasolta megválasztani. 

 

- 1./ Határozathozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek 

jegyzőkönyv vezetőnek Nagy Imrénét, hitelesítőknek: Rudolf Lászlót és 

Balogi Sándornét nyílt szavazással egyhangú 68 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül megválasztották.   

 

Bukta László levezető elnök ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 
1. Az egyesület 2012. évi munkájáról szóló közhasznú tevékenység szakmai, beszámoló 

előterjesztése    E.a.: Bukta László elnöke 

2. 2012. évi közhasznú tevékenység gazdasági beszámolója.    

     E.a: Monokiné Suhaj Viktória pénzügyi vezető 

3. Jelentés az egyesület 2012. évi Közhasznú tevékenységének ellenőrzéséről 

            Felügyelő Bizottság beszámolója      E.a: Petrán József FB. Megbízott elnök 

4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás 

5. 2013. évi gazdálkodási-költségvetési tervezet előterjesztés. 

E.a.: Bukta László elnök 

6. Beszámoló a jelölőbizottság előkészítő munkájának eredményéről, Titkárválasztással 

kapcsolatosan 
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Előterjesztő: Gáspár László jelölő biz. elnöke  

7. Titkár jelölés - választás 

Előterjesztő: Bukta László levezető elnöke  
            Mellékelt írásos előterjesztés alapján 

8. Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása – szavazás 

Előterjesztő: Dr. Kertész Mátyás Etikai biz. elnök  

9. Indítványok javaslatok. 
 

Az írásban megküldött Napirendi pontokhoz kiegészítő javaslat nem érkezett. 
 

- 2./ Határozathozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a 

napirendi pontokat nyílt szavazással egyhangú 68 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül elfogadta.   

 

1 .Napirendi pont: 

 

Bukta László elnök megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2012. évben 

végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves munkáját.  

 

Röviden beszélt az egyesület munkájáról: 

- A taglétszámról, a tagdíjfizetési morálról, 

- A csoportok működéséről, 

- Az egyesületnél történő foglalkoztatásról,  

- A megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetéséről, a személygépkocsi 

szerzési támogatásról, 

- A megváltozott munkaképességű fogyatékossággal élő személyek közlekedési 

támogatásról a 102/2011-es kormány rendeletről, 

- Dicsérte az egyesületnél 8 éve működő Reuma klub működését, mely 140 

fővel működik, 

- Szólt a Sclerosis Multiplex klub működéséről. 

- Bővebben beszélt a tagság mielőbbi megkereséséről, nyilatkoztatni szükséges 

az összes tagságot az alapszabály által előírt tagdíjfizetési kötelezettségről, 

- A NEA támogatásról beszélt, mely, mint tudjuk utó finanszírozású, 

- Az önkormányzatokkal való kapcsolatokról, mely igen jól működik, 

- Kulturális működésnél szintén a Reuma klubot dicsérte meg, kik minden városi 

megmozduláson ott vannak. 

- Egyebek mellett szóba került a 2012. évi Horgászverseny és tájékoztatást adott 

a közelgő Hoór Völgye Horgász Egyesület által rendezésre kerülő 2013. június 

22-én horgászversenyről is, 

- Szólt az ez évi foglalkoztatásról és pályázati keret összegekről, 

- Az egyesületnél működő Ifjúsági Csoport munkájáról, 

- Megköszönte az egyesület dolgozóinak, csoportvezetőknek eddig végzett 

munkájukat. 
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D
r. 

Fekete Zoltán városunk polgármestere elfoglaltsága miatt idő előtt szót 

kért. Hozzászólásában megdicsérte az egyesület munkáját. Városunk egyik igen 

jól működő civil szervezete, a rendezvényekhez, kirándulásokhoz továbbra is ad 

segítséget a város önkormányzata. Nagy tisztelete az Egyesületé, hiszen régóta 

ismerik egymást az Elnök úrral, nem könnyű mostanában a helyzet. 

Elfoglaltsága miatt röviden szólt még arról, hogy most is elismerő szavakkal 

kell, hogy illesse az egyesület munkáját. Példaértékű, amit az Egyesület tesz. A 

szolgálat, szolgáltatás nagyon jó, az Önkormányzat elismeréssel tartozik és 

tudja, hogy nagyon sok munkát levesz az Önkormányzatok válláról.  

 

A példaértékű gazdálkodással kapcsolatban gratulált. Pénzügyi támogatással 

kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat 2013-ban is fontosnak tartja, 

hogy az egyesületek működéséhez hozzá tudjon járulni, így az elkövetkező 

évben 2014-ben lejáró bérleti szerződést  továbbra is meghosszabbítják az 

elmúlt évekhez hasonló feltételekkel, valamint a tavalyi évhez hasonló civil 

pályázati keretből a tavalyi évhez hasonló összeggel tudják támogatni az 

egyesület gazdálkodását. Továbbra is elvárja, hogy felé forduljunk, ha segítségre 

szorulunk. Az Egyesület valamennyi tagjának jó egészséget kíván, valamint 

reméli: jövőre is ugyanitt, ugyanezekkel az emberekkel fog találkozni. 

 

Bukta László megköszönte a Polgármester úr elismerő szavait, külön 

megköszönte az előre megadott bizalmat, amely a székház bérleményét továbbra 

is a jelenlegi feltételekkel biztosítja az egyesület számára. A Mezőkövesd 

Képviselő testületének és külön a Polgármester Úrnak kívánt nagyon jó 

egészséget és kitartó eredményes munkát. 

 

2.Napirendi pont: 

 

Monokiné Suhaj Viktória könyvelő ismertette az Egyesület 2012. évi 

közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, a 2012. évi közhasznúsági pénzügyi 

mérleget, 2012 éves gazdálkodását. (A beszámoló mellékelve). 

 

3. Napirendi pont: 

 

Petrán József Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a küldötteket a 2012. évi 

ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját. A Bizottság tagjai az ellenőrzés során 

megállapították, hogy az Egyesület pénzügyi gazdálkodása a jogszabályoknak 

megfelelő volt, a 2012. évi hatósági és más szervek által végzett pénzügyi és 

más területen történt ellenőrzések során mindent rendben találtak az ellenőrzést 

végzők. A Közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasolta a Küldött 

közgyűlésnek. (A beszámoló mellékelve). 
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4. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnöke megkérdezte a jelenlevőket, hogy a 

beszámolókhoz véleményüket, javaslataikat mondják el. 

 

Oláh Emil: Kérdezte, hogy kifizette ki a Zsóry területen található egyesületi 

apartman szennyvízcsatorna hozzájárulását? 

 

Bukta László: A csatornázási 388.080 forint rákötési összeg befizetését egy 

összegben a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete fizette be a mezőkövesdi 

Vízközmű Társulat számlájára. A Hoor Völgye Horgász Egyesületet később 

fogjuk írásban tájékoztatni az apartman ház eddig felmerült kiadásairól. 

 

Székely József: a Sárospataki társegyesület elnöke, valamint a MEOSZ 

elnökségi tagja gratulált az egyesület eddigi működéséhez, kiemelten 

hangsúlyozta a 2012 évi jó gazdálkodást, a beszámolót jónak értékelte, 

elfogadásra javasolta. Bővebben szólt a két egyesület közös munkálatairól az 

akkreditációs 2012. évi pályázat elkészítéséről, valamint részletes tájékoztatást 

adott a 102/2011-es kormányrendeletről, a mozgássérültek súlyos közlekedő 

képességének elbírálásáról. A továbbiakban hasonló jó együttműködő 

kapcsolatrendszer megtartását kérte és egyben jó egészséget kívánt a tagságnak 

és az egyesület valamennyi dolgozójának.  

 

Vargáné Kerékgyártó Ildikó: Ároktő polgármester asszony gratulált az 

egyesület munkájához, jónak és elfogadásra ajánlotta az éves szóbeli és a 

közhasznú pénzügyi beszámolót, a postán kapott közhasznú tevékenység 

szakmai beszámolóját megköszönte. Elmondta: igaz, hogy az elmúlt pályázati 

rendszerben Mezőkövesd nem tartozott a LEADER program 37 települése közé, 

de az ÚJ pályázati forma, 2014 évtől biztosít pályázati lehetőséget a 10 ezer főn 

felüli lakossággal rendelkező településeken bejegyzett egyesületek számára is, 

így javasolta kisérjék figyelemmel a további LEADER programokat. 

 

Bukta László levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat és egyben 

javasolta a kiegészítésekkel együtt a 2012. évi Közhasznúsági teljes beszámoló 

elfogadását. 

 

- 3./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a 

2012. évi közhasznú tevékenység Elnöki szöveges beszámolót, a „Kéz a 

Kézben” Támogató Szolgálat, Ifjúsági Csoport, Scerózis Multiplex és a Reuma 

Klub írásbeli beszámolóinak kiegészítésével, az Egyesület 2012. évi 

közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, pénzügyi mérlegét, a 2012 éves 

gazdálkodását, azok jelentését a kiegészítésekkel együtt, egyhangú 68 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  
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2./ A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a Felügyelő Bizottság 2012. 

évről szóló beszámolóját, egyhangú 68 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták. 

 

5. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök az egyesület elnöke ismertette a Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesület 2013. évi gazdálkodásának költségvetés tervezetét. (A 

beszámoló mellékelve) Egyebek mellett kihangsúlyozta, hogy az előző évekhez 

hasonlóan nehéz olyan tervezetet készíteni ami 100%-os hiszen a bevételek 

forrása továbbra is igen bizonytalan, ehhez viszonyítva a kiadások már sokkal 

jobban körvonalazhatóak. Az előterjesztett költségvetéshez kért a küldöttektől 

hozzászólást kérdést. Mivel a küldöttektől nem érkezett kérdés hozzászólás, 

Bukta László levezető elnök javasolta a 2013. évi költségvetés elfogadását. 

 

- 4./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a 

2013. évről szóló költségvetési beszámolóját, egyhangú 68 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

 

6. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök megköszönte a küldöttgyűlésnek a bizalmat és 

áttért a 6. napirendi pont megtárgyalására. Röviden tájékoztatta a küldötteket és 

egyben átadta a szót Gáspár László jelölőbizottság elnökének aki bejelentette, 

hogy dr. Gyöngy Sándor az egyesület titkára betegségére való hivatkozással 

lemondott. Bejelentést követően átadta a szót Bukta László levezető elnöknek 

aki Dr. Gyöngy Sándor Titkár hosszú évek során tett munkáságát megköszönve, 

azt méltatva, a bejelentés tudomásul vételét kérte a küldöttektől és egyben kérte 

a küldötteket határozzanak a jelenleg is betegsége miatt távolmaradt dr. Gyöngy 

Sándor Titkár lemondásának elfogadásáról. 

 

- 5./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek Dr. 

Gyöngy Sándor Titkár lemondását, nyílt szavazással egyhangú 68 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

Bukta László levezető elnök visszaadta a szót Gáspár László jelölőbizottság 

elnökének. A jelölő bizottság nevében Gáspár László ismételten köszönetét 

fejezte ki a lemondott Titkár eddig végzett munkáját, és egyben kívánt nagyon 

jó egészséget családjának is. A küldötteknek az új titkár megválasztására tett 

javaslatot. Bejelentette, hogy a jelölőbizottság munkáját követően a Titkár 

személyére előterjesztést tesz Dr. Kertész Mátyás személyében, aki jelenleg az 

egyesületünknél, mint Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökeként végzi munkáját.  
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Bukta László levezető elnök felkérte a titkárnak jelölt Dr. Kertész Mátyást 

röviden mutatkozzon be a Küldött Közgyűlés résztvevőinek. D
r
.Kertész 

Mátyás rövid bemutatkozását követően Bukta László levezető elnök javasolta a 

jelölő listára való felkerülését.  

 

- 6./ Határozat hozatal: Küldött közgyűlés nyílt szavazással egyhangú 68 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Kertész 

Mátyás listára való felkerülését.   

 

 

7. Napirendi pont:  

 

Bukta László levezető elnök ismételten megköszönte a jelölő bizottság 

munkáját előterjesztését és egyben megkérdezte van e javaslat más személyre. A 

küldött közgyűlés küldötteitől más személyre nem érkezett javaslat. Ezt 

követően a küldöttek tájékoztatva lettek az alapszabály Működésének 10.§. 1. 

pontjának értelmében: A Küldöttközgyűlésen minden küldöttnek, az üléseken 

minden tisztségviselőnek egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 

2. pontjának értelmében a döntés módja: Az MME testületi szervei 

határozatait, döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A testület bármely tagjának javaslatára az Ülés titkos szavazást rendelhet el 

egyes kérdésekben. Szavazategyenlőség esetén  a: nyílt szavazásánál a 

mindenkori levezető elnök szavazata dönt.  

 

A tájékoztatót követően Bukta László levezető elnök ismételten feltette a kérdést 

van e, a küldöttek között, aki a titkos szavazás elrendelését indítványozza? A 

küldöttek közül egy személy sem volt, aki ilyen kérést jelzett volna. Ezek után 

Bukta László levezető elnök nyílt szavazás elrendelésével kérte a küldötteket, 

válassza meg az Egyesület Titkárát. A titkár személye a jelölőbizottság 

értelmében Dr. Kertész Mátyás, aki kinyilatkozta egyebek között, hogy 

megválasztása esetén vállalja a Titkári feladatok ellátását.  

 

- 7./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek Dr. 

Kertész Mátyás személyére tett Titkár megválasztását, nyílt szavazással 

egyhangú 68 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

D
r
.Kertész Mátyás megköszönte a bizalmat és vállalta az új tisztségviselői 

megbízatást, mint egyesület Titkára. Az egyesületnél a továbbiakban is 

jogsegély szolgálatra, ha igény lesz rendelkezésre áll. 
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8. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök tájékoztatta a küldötteket az új civil törvényről 

adódó alapszabály módosításáról, és egyben felkérte Dr. Kertész Mátyás már a 

Küldött Közgyűlés által megválasztott Titkárt terjessze elő a hatályba lévő 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Alapszabály módosítására irányuló 

változásokat. 

 

Dr. Kertész Mátyás titkár: Megismételte Bukta László előzetesen felvezetett 

mondatait, röviden tájékoztatást adott a civiltörvényből eredő jogi változásokról, 

melynek átdolgozási határideje: 2014. május. Kérte a küldötteket előzetesen 

kiküldött alapszabály módosításának tudomásulvételét és annak elfogadását és 

egyben vissza adta a szót Bukta László levezető elnöknek. 

 

Bukta László levezető elnök kérte a Küldöttközgyűlésen megjelent küldötteket 

az előzetesen kiküldött Alapszabály módosításhoz van e kérdés, vélemény? 

Mivel a küldöttektől nem érkezett kérdés, vélemény, Bukta László levezető 

elnök javasolta a módosított Alapszabály elfogadását. 

 

- 8./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a 

módosított Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Alapszabályát, nyílt 

szavazással egyhangú 68 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

9. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök áttért a kilencedik napirendi pont indítványok 

javaslatokra. Kérte a Küldött közgyűlést van e hozzászólás javaslat vélemény? 

 

Mivel indítvány, javaslat nem volt, Székely József a MEOSZ elnökségi tagja 

illetve a Sárospataki Egyesület elnöke kért szót. Gratulált a titkár úr 

megválasztásához. Mint, MEOSZ vezetőségi tag, tájékoztatást adott a súlyosan 

mozgáskorlátozottak gépkocsi támogatásairól, annak fontosságáról, 

odafigyeléséről. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Cascót köteles megkötni a 

gépkocsi vásárláskor - ha új, ha használt gépkocsit vásárol, akkor is. Ígéretet tett 

arra, hogy most a soron következő MEOSZ küldött gyűlésen javasolni fogja a 

régi rendszer visszaállítását. 

 

Molnár Gyula: 

Neki is szimpatikus volt a régi gépkocsi szerzési vásárlás. Beszélt betegségéről, 

javasolta Életmentő Elismerésre feleségét és háziorvosát. Gratulált az egyesület 

jó működéséhez. 
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Bukta László levezető elnök kérdezte a megjelenteket, van-e még észrevétel, 

javaslat. Miután nem volt, meg köszönte a megjelenteknek a figyelmét, türelmét. 

Molnár Gyula tagunknak gratulált a felépüléséhez. Mindenkinek jó egészséget 

kívánt, a küldött közgyűlést bezárta. 

 

       

 

      K.m.f. 

 

 

 

………………………..……………….. 

Nagy Imre Mátyásné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

……………………………    ……………………………. 

   Rudolf László hitelesítő              Balogi Sándorné hitelesítő 

 

            

    

 

 

 

 

 

 


