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     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székházának hivatalos 

helyiségében 2014.03.28-án megtartott 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, valamint megemlékezett az 

elhunytakról. 

 

Megállapította, hogy 56 küldött jelent meg a 101 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: Viszneki Nórát, hitelesítőknek: Pajor Tamást és 

Panyi Tündét javasolta megválasztani. 

 

- 1./ Határozathozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek 

jegyzőkönyv vezetőnek Viszneki Nórát, hitelesítőknek: Pajor Tamást és 

Panyi Tündét nyílt szavazással egyhangú 56 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül megválasztották.   

 

Bukta László levezető elnök ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 
1. Az egyesület 2013. évi munkájáról szóló közhasznú tevékenység szakmai, beszámoló 

előterjesztése    E.a.: Bukta László elnöke 

2. 2013. évi közhasznú tevékenység gazdasági beszámolója.    

     E.a: Monokiné Suhaj Viktória pénzügyi vezető 

3. Jelentés az egyesület 2013. évi Közhasznú tevékenységének ellenőrzéséről 

            Felügyelő Bizottság beszámolója      E.a: Moldoványi László FB. Megbízott Elnök 

4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás 

5. 2014. évi gazdálkodási-költségvetési tervezet előterjesztés. 

E.a.: Bukta László elnök 

6. A tervezet megvitatása, elfogadása – szavazás 

7. A jelölő bizottság előterjesztése  Ea: Gáspár László jel. biz. elnök 
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8. Választás 

9. A választás eredményének bejelentése 

10. Egyebek, indítványok javaslatok 

 

Az írásban megküldött Napirendi pontokhoz kiegészítő javaslat nem érkezett. 
 

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

napirendi pontokat nyílt szavazással egyhangú 56 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül elfogadta.   

 

1 .Napirendi pont: 

 

Bukta László elnök megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2013. évben 

végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves munkáját.  

 

Röviden beszélt az egyesület munkájáról: 

- a csoportvezetők adott településén történő taglétszámának egyeztetéséről, 

- a 31 fő önkéntes áldozatkész munkájáról, tevékenységéről, 

- az Alapszabály módosításáról és a közhasznúság kérvényezéséről, 

- az interaktív portál egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre több 

egyesület használja, 

- az egyesületnél történő foglalkoztatásról,  

- a szabadidős tevékenységről, az üdülési alapítvány Erzsébet programjáról, a 

megváltozott munkaképességű dolgozók üdültetéséről, 

- a Támogató Szolgálat ISO minősítésének felfüggesztéséről, 

- a tagnyilvántartó rendszer működéséről, használatáról, 

- dicsérte az egyesületnél 9 éve működő Reuma klub működését, mely közel 150 

fővel működik, 

- szólt a Sclerosis Multiplex klub működéséről, az év végi sikeres 

rendezvényről, 

- bővebben beszélt a jól működő sorstársi tanácsadásról, melyet már 2 fő képzett 

kollégánk végez, 

- az önkormányzatokkal való kapcsolatokról, mely igen jól működik, 

- kulturális működésnél szintén a Reuma klubot dicsérte meg, akik minden 

városi megmozduláson ott vannak. 

- szólt az ez évi foglalkoztatásról és pályázati keret összegekről, 

- az egyesületnél működő Ifjúsági Csoport munkájáról, 

- a folyamatos ellenőrzések pozitív tapasztalatairól, 

- az irodák működéséről, a teljes akadálymentesítés megvalósításáról, 

akadálymentes honlap készítésének terveiről, 

- Megköszönte az egyesület dolgozóinak, csoportvezetőknek eddig végzett 

munkájukat. 
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2.Napirendi pont: 

 

Monokiné Suhaj Viktória könyvelő ismertette az Egyesület 2013. évi 

közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, a 2013. évi közhasznúsági pénzügyi 

mérleget, 2013 éves gazdálkodását. (A beszámoló mellékelve). 

 

3. Napirendi pont: 

 

Moldoványi László a Felügyelő Bizottság megbízott elnöke tájékoztatta a 

küldötteket a 2013. évi ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját. A Bizottság 

tagjai az ellenőrzés során megállapították, hogy az Egyesület pénzügyi 

gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő volt, a 2013. 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). 

 

4. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök megkérdezte a jelenlevőket, hogy a 

beszámolókhoz véleményüket, javaslataikat mondják el. 

 

Bognár Lajosné: a Szihalmi társegyesület elnöke gratulált az egyesület eddigi 

működéséhez, kiemelten hangsúlyozta a 2013 évi jó gazdálkodást, a beszámolót 

jónak értékelte, elfogadásra javasolta. Bővebben szólt a két egyesület közös 

munkálatairól, valamint kiemelte egyesületünk valamennyi dolgozójának 

segítőkészségét. A továbbiakban hasonló jó együttműködő kapcsolatrendszer 

megtartását kérte és egyben jó egészséget kívánt a tagságnak és az egyesület 

valamennyi dolgozójának.  

 

Laki Zsuzsanna: az egyesület „Együtt Egymásért” reuma klubjának vezetője 

tájékoztatta a résztvevőket a klub keretein belül működő különböző tornázási 

lehetőségekről. Megköszönte az egyesület segítőkész munkáját, valamint 

Polgármester Úrnak a „nagyterem” egyesületünk részére történő rendelkezésre 

bocsájtását, mely lehetővé teszi a klub valamennyi foglalkozásának helyben 

történő megvalósítását, kiküszöbölve ezzel a folyamatos szívességkéréseket. 

Felhívta a figyelmet, hogy jövő évben lesz a klub 10 éves. 

 

Bukta László elnök: jövőre lesz 20 éves egyesületünk, valamint klubunk 10. 

évfordulója. Javasolta egy közös rendezvény keretében történő megünneplését. 

 

Gáspár László: egyesületünk Sclerosis Multiplex klubjának vezetője elmondta, 

hogy a Reuma klubhoz képest jóval kisebb, közel 20 fős létszámmal működnek. 

Ezúton tájékoztatta a résztvevőket, hogy tavalyi évben elnyerte az országos 
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szövetségtől az aktivista díjat. A 2011-ben a Zsóry fürdőben megrendezett 

országos rendezvényt méltatta, ennek mintájára szeretné jövő évben 

megrendezni szintén Mezőkövesden az országos találkozót, mely ezúttal a 

városban kapna helyet, az ott lévő értékeinkre felhívva a figyelmet. 

 

Nagy Imréné: egyesületünk tavalyi évben nyugdíjba vonult dolgozója gratulált 

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

a közhasznú pénzügyi beszámolót. Megjegyezte, hogy a korábbi évekhez képest 

kevés csoportvezető jelent meg a közgyűlésen, az előző években nagyobb volt 

az aktivitás. 

 

Tomkóné Kiss Mária: a Kazincbarcikai egyesület elnöke javasolta saját 

példájuk alkalmazását, mely szerint évente 2-3 rendezvényt szoktak tartani, és 

mindig délutáni ünnepséggel szokták egybekötni a délelőtti szakmai 

tanácskozást, ami több résztvevő jelenlétét eredményezi. 

 

Bukta László levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat és egyben 

javasolta a kiegészítésekkel együtt a 2013. évi Közhasznúsági teljes beszámoló 

elfogadását. 

 

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

2013. évi közhasznú tevékenység Elnöki szöveges beszámolót, a „Kéz a 

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

Klub írásbeli beszámolóinak kiegészítésével, az Egyesület 2013. évi 

közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, pénzügyi mérlegét, a 2013 éves 

gazdálkodását, azok jelentését a kiegészítésekkel együtt, egyhangú 56 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

2./ A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a Felügyelő Bizottság 2013. 

évről szóló beszámolóját, egyhangú 56 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták. 

 

5. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök az egyesület elnöke ismertette a Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesület 2014. 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.  
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6. Napirendi pont: 

Bukta László elnök az előterjesztett költségvetéshez kért a küldöttektől 

hozzászólást kérdést. Mivel a küldöttektől nem érkezett kérdés hozzászólás, 

Bukta László levezető elnök javasolta a 2014. évi költségvetés elfogadását. 

 

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

2014. évről szóló költségvetési beszámolóját, egyhangú 56 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

 

7. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök megköszönte a küldöttgyűlésnek a bizalmat és 

áttért a 7. napirendi pont megtárgyalására. Röviden tájékoztatta a küldötteket és 

egyben átadta a szót Gáspár László jelölőbizottság elnökének, aki bejelentette, 

hogy Petrán József az egyesület Felügyelő bizottságának elnöke külföldre 

történő költözése miatt lemondott. Bejelentést követően átadta a szót Bukta 

László levezető elnöknek, aki Petrán József munkásságát megköszönve, azt 

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

küldötteket határozzanak a jelenleg is távolmaradt Petrán József Felügyelő 

bizottság elnöke lemondásának elfogadásáról. 

 

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

Petrán József lemondását, nyílt szavazással egyhangú 56 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 Petrán József eddig végzett munkáját, és egyben kívánt 

nagyon jó egészséget családjának is. A küldötteknek az új Felügyelő Bizottság 

elnökének megválasztására tett javaslatot. Bejelentette, hogy a jelölőbizottság 

munkáját követően a Felügyelő Bizottság elnöke személyére előterjesztést tesz 

Fügedi István személyében. 

 

Bukta László levezető elnök röviden bemutatta Fügedi Istvánt a Küldött 

Közgyűlés résztvevőinek. Fügedi István rövid bemutatkozását követően Bukta 

László levezető elnök javasolta a jelölő listára való felkerülését.  

 

- 6./ Határozat hozatal: Küldött közgyűlés nyílt szavazással egyhangú 56 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Fügedi István 

listára való felkerülését.   

 

Gáspár László a jelölő bizottság elnöke Rudolf László elhunyt elnökségi 

tagunk helyére, mint elnökségi tag tett javaslatot. Bejelentette, hogy a jelölő 
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bizottság munkáját követően elnökségi tag személyére előterjesztést tesz 

Korenné Orosz Edit személyében. Röviden bemutatta eddigi munkásságát, majd 

ezt követően Bukta László levezető elnök javasolta a jelölő listára való 

felkerülését. 

 

- 7./ Határozat hozatal: Küldött közgyűlés nyílt szavazással egyhangú 56 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Korenné Orosz 

Edit listára való felkerülését.  

 

Gáspár László a jelölő bizottság elnöke az etikai bizottság elnöki posztjának 

jelölésére tett javaslatot, mivel az eddigi etikai bizottság elnöke titkárnak lett 

megválasztva. Gáspár László az etikai bizottság elnöki posztjára előterjesztést 

tesz Gáspár Anna személyében, akit röviden be is mutatott a résztvevőknek. 

 

- 8./ Határozat hozatal: Küldött közgyűlés nyílt szavazással egyhangú 56 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Gáspár Anna 

listára való felkerülését.  

 

 

8. Napirendi pont:  

 

Bukta László levezető elnök ismételten megköszönte a jelölő bizottság 

munkáját előterjesztését és egyben megkérdezte van e javaslat más személyekre. 

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 Felügyelő Bizottságának elnökét. A 

Felügyelő Bizottság elnökének személye a jelölőbizottság értelmében Fügedi 

István, aki kinyilatkozta egyebek között, hogy megválasztása esetén vállalja a 

Felügyelő Bizottság elnökének szánt feladatok ellátását.  
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9. Napirendi pont: 

 

 

- 9./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek 

Fügedi István személyére tett Felügyelő Bizottság elnökének megválasztását, 

nyílt szavazással egyhangú 56 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadták.  

 

Fügedi István megköszönte a bizalmat és vállalta az új tisztségviselői 

megbízatást, mint az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke.  

 

Ezek után Bukta László levezető elnök nyílt szavazás elrendelésével kérte a 

küldötteket, válassza meg az Egyesület elnökségi tagját. Az elnökségi tag 

személye a jelölőbizottság értelmében Korenné Orosz Edit lett.  

 

- 10./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek 

Korenné Orosz Edit személyére tett Elnökségi tag megválasztását, nyílt 

szavazással egyhangú 56 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadták.  

 

Korenné Orosz Edit megköszönte a bizalmat és vállalta az új tisztségviselői 

megbízatást, mint Elnökségi tag.  

 

Ezek után Bukta László levezető elnök nyílt szavazás elrendelésével kérte a 

küldötteket, válassza meg az egyesület Etikai Bizottság elnökét. Az Etikai 

Bizottság elnökének személye a jelölőbizottság értelmében Gáspár Anna. 

 

- 11./ Határozat hozatal: A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek 

Gáspár Anna személyére tett Etikai Bizottság elnöke megválasztását, nyílt 

szavazással egyhangú 56 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadták.  

 

 

 

 

10. Napirendi pont: 

 

Bukta László levezető elnök áttért a tízedik napirendi pont egyebek, 

indítványok javaslatokra. 

Tájékoztatót tartott a Szövetség  2014. évben „ParaSzuperSztár” címmel indított 

művészeti, kulturális tehetségkutató, tehetséggondozó programjáról. Elmondta, 

hogy a programon bármely fogyatékossággal élő ember részt vehet, 

bemutathatja tehetségét. 
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Molnár Ferencné: a mezőcsáti telephelyünk dolgozója tájékoztatta a 

résztvevőket, hogy a mezőcsáti térségben közel 10 jelentkező van már a 

tehetségkutatóra különböző kategóriákban. 

 

Ezt követően Bukta László elnök ismertette a jelenlévőket, hogy a 2014-es év 

egyik nagy feladata lesz az „Esélyórák” megvalósítása a környező települések 

általános és középiskoláiban. A program megvalósítására a NEA szakmai 

pályázat keretében nyertünk forrást, valamint a MEOSZ is segíti ezen törekvést 

erre irányuló képzés biztosításával. Ezt követően kérte a Küldött közgyűlést van 

e hozzászólás javaslat vélemény? 

 

 

 

Miután indítvány, javaslat nem volt, megköszönte a megjelenteknek a figyelmét, 

türelmét. Mindenkinek jó egészséget kívánt, a küldött közgyűlést bezárta. 

 

       

 

      K.m.f. 

 

 

 

………………………..……………….. 

Viszneki Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

……………………………    ……………………………. 

   Pajor Tamás hitelesítő              Panyi Tünde hitelesítő 

 

            

    

 

 

 

 

 

 


