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     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: 2013. augusztus 22-én Mezőkövesden, a Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesülete székházában Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

szám, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Rendkívüli 

Küldöttközgyűlésén. 

 

Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint 

 

 

Bukta László egyesület elnöke és egyben a levezető elnök is szeretettel 

köszöntötte a Rendkívüli Küldöttközgyűlésen megjelenteket. 

 

Megállapította, hogy 62 küldött jelent meg a 99 főből, így a Rendkívüli 

Küldöttközgyűlés határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

 

Bukta László levezető elnök felkérte a Rendkívüli Küldöttközgyűlést válassza 

meg a jegyzőkönyv vezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. 

Jegyzőkönyvvezetőnek: Nagy Imrénét, hitelesítőknek: Balogi Sándornét és 

Gáspár Lászlót javasolta megválasztani. 

 

- 1./ Határozathozatal: A Rendkívüli Küldöttközgyűlésen megjelent 

küldöttek jegyzőkönyv vezetőnek Nagy Imrénét, hitelesítőknek: Balogi 

Sándornét és Gáspár Lászlót nyílt szavazással egyhangú 62 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztották.   

 

Bukta László levezető elnök ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 
1. A Miskolci Törvényszék által kért Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés 

megvitatása, elfogadása - szavazás 

Előterjesztő: Dr. Kertész Mátyás titkár  
            Mellékelt írásos előterjesztés alapján 

 

2. Indítványok javaslatok 

 

Az írásban megküldött Napirendi pontokhoz kiegészítő javaslat nem érkezett. 
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- 2./ Határozathozatal: A Rendkívüli Küldöttközgyűlésen megjelent 

küldöttek a napirendi pontokat nyílt szavazással egyhangú 62 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.   

 

1 .Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök tájékoztatta a küldötteket Miskolci Törvényszék 

11.Pk.61.900/1995/20-I. számú végzésében foglaltakról. Felkérte Dr. Kertész 

Mátyás Titkárt terjessze elő a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület 

Alapszabály módosítására irányuló változásokat. 

 

Dr. Kertész Mátyás titkár: Megismételte Bukta László előzetesen felvezetett 

mondatait, tájékoztatást adott a hiánypótlás szükségességéről jogi változásokról, 

melynek átdolgozás utáni visszaküldési határideje: 2013. augusztus 31. Kérte a 

küldötteket, hogy a rendkívüli elnökségi ülésen, az elnökség által elfogadott 

előzetesen kiküldött alapszabály módosításának tudomásulvételét és annak 

elfogadását és egyben visszaadta a szót Bukta László levezető elnöknek. 

 

Bukta László levezető elnök kérte a Rendkívüli 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. 

 

- 3./ Határozat hozatal: A Rendkívüli Küldöttközgyűlésen megjelent 

küldöttek a Miskolci Törvényszék által előirt módosításokkal megváltoztatott, 

kiegészített Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Alapszabályát, nyílt 

szavazással egyhangú 62 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

Az alapszabály érintett pontjainak változatozását a jelen jegyzőkönyv melléklete 

tartalmazza.  

 

2.Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök áttért a második napirendi pont indítványok 

javaslatokra. Kérte a Rendkívüli Küldöttközgyűlést van e hozzászólás javaslat 

vélemény? 

 

Jurácsikné Kovács Márta: Hozzászólásában elsősorban a tagsági díjat nem 

fizetők felszólítását kezdeményezi. Javaslatában megfogalmazta, hogy egy 

tájékoztató információs levél kiküldésével ösztönözni lehet a tagdíjfizetési 

fegyelem betartását. A tájékoztatás térjen ki a jelenlegi súlyos 

közlekedőképesség megállapításának fontosságára, valamint az ezzel 

kapcsolatos támogatások fajtájáról részletezve a parkolási engedélyek 

megújításának szabályait. 
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Bukta László elnök: Jogosnak véli a felvetést és egyben tájékoztatta a 

küldötteket, hogy a 2013. évben két hírlevél kézbesítését tervezzük. Az első 

hírlevelünkben tájékoztattuk a tagságot a tagdíjfizetés fontosságára és felhívtuk 

a nem fizető tagok figyelmét az alapszabályban megfogalmazott 

következményeire. Az elnökség tisztában van a nehéz anyagi körülmények 

következményeivel, ott is javaslatként fogalmazódott meg, a korrekt tájékoztatás 

fontossága. A súlyos közlekedő képesség megállapítása az új rendeletek 

bevezetését követően valóban fontos mivel ez váltotta ki az előző években 

kiadott I. fokú szakorvosi illetve háziorvosi szakvéleményeket. Ajánljuk és 

javasoljuk felhívni a tagság figyelmét, hogy a parkoló kártya lejáratának 

határideje előtt legalább fél évvel korábban igényeljék a közlekedő képesség 

megállapítását, mivel az NRSZH leterheltsége miatt csúszik a szakvélemények 

kiállítása és ez kockáztathatja a parkoló kártya folyamatos használatát. Kérte a 

küldötteket, hogy a saját környezetükben a tagság illetve az érintettek számára 

adjanak korrekt tájékoztatást az új rendeletekből eredő lehetőségekről így a 

személygépkocsi szerzési támogatás odaítélését említette és a súlyadó került 

még szóba. 

 

Dr. Kertész Mátyás: Kiegészítés keppen elmondta, hogy a mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 10/2011. (VI. 29.) 

kormányrendelete 8/A §-a lapján – közlekedőképesség minősítése tárgyában a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalinak tájékoztató 

levelei nem alkalmasak az Orvos Szakértői I. fokú szakvélemények 

fellebbezésére, mivel a kézbesített levelek csak tájékoztatást tartalmaznak. 

Határozat híján nincs lehetőség erre fellebbezni. A törvényi háttér joghézagos 

ezen mielőbb kezdeményezni szükséges a változtatást. 

 

Molnár Gyula: Kéréssel fordult az egyesület elnökéhez, miszerint tájékoztatást 

kér az egyesület első féléves gazdálkodás alakulásáról és a költségvetés 

sarokszámairól. 

 

Bukta László elnök: Tájékoztatást adott a Rendkívüli Küldöttközgyűlés 

számára az első féléves gazdálkodás sarokszámairól. Ismertette az eddigi 

pályázati támogatás számszaki eredményeit, Támogató Szolgálat egészéves 

támogatása 9.320.000 Ft. amit növel még a MEOSZ-tól kapott 420 ezer forintos 

külön pályázati keretösszeg, valamint a szolgáltatás bevétele, ami jelenleg 460 

ezer forint az első félévben. Ezek a számok biztosítékai a további zavartalan 

Támogató Szolgálat működésének. A MEOSZ mint szövetség pályázatunkra 

júliusban megküldte az egyesület számára az éves támogatást, amelynek összege  

hasonló az előző évinek. A 2,6 millió forintos keretösszeg szintén biztosítja az 

egyesület számára a kötelező kiadások fedezetét, úgy hogy továbbra is szigorú 

költséggazdálkodás mellett üzemeltetjük a székhelyünket és a Mezőcsáti 

telephelyünket.  
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A Mezőkövesd város Önkormányzata Civil pályázat keretén belül 102 ezer 

forintot biztosít rendezvényeink finanszírozásához. Megkaptuk a NEA 

pályázatunkra megítélt támogatás összegét is ami 421.600 forint. A 

megváltozott munkaképes dolgozóink foglalkoztatásához biztosított 

kerettámogatásokat folyamatosan megküldi az NRSZH jóváhagyását követően 

az Állami Kincstár ami havi szinten 1.2 millió forint. A támogatás biztosítja 

számunkra az itt dolgozó leszázalékoltak bérét és járulékait, valamint mint 

költség elszámolással a Mentor és Tanácsadó többlet kiadásait is. A kötelező 

kiadások nagy részét a támogató szolgáltatás működéséből valamint az 

egyesület rezsi és adminisztratív kiadásai jelentik, ezek a kiadási számok 

megegyeznek a tavalyi sarok számokkal. Jelenleg az első félév végén a pályázati 

támogatások megérkezését követően pozitív költségvetést tudhat maga mögött 

az egyesület. Ezek a számok azt tükrözik, hogy a 2013. év második félév 

hasonló gazdálkodása mellett  biztosítani tudjuk az új civiltörvényben 

megfogalmazott Közhasznú jogállás megtartását.  

 

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

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

Mindenkinek jó egészséget kívánt, a Rendkívüli Küldöttközgyűlést bezárta, és 

egyben felkérte a megjelent küldötteket a kötetlen beszélgetésre. 

 

       

 

      K.m.f. 

 

 

 

………………………..……………….. 

Nagy Imréné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

……………………………    ……………………………. 

Balogi Sándorné hitelesítő               Gáspár László hitelesítő 

 

 


