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"

tsukta I'átszl'ő, az Bgyesület elnöke és egyben a levezetó elnök szeretettel köszöntötte

a

Kiildött közgyűlésen megjelenteket, vaiamint megemlékezett az elhunytakról.

Megállapította' hogy 68 küidött jelent Íneg a 100 főből, így a Küldött Közgyűlés

határozatképes.

A

j

e

gyzőkönywezető

és

hitele sítok szernélyérrek me gl, álasztása:

tsukta LászltÓ felkérte a Küldött Közgyűlést, vátlassza meg a jegyzőkönywezető és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Jegyzőkönywvezetőnek: otytis Piroskát, hitexesítőknek:
Erdős Marietta és Kuruczné Panyfr TünrÍe javasolta megváIasztani. A megjelentek részéről
nem volt más_javaslat'
K._1/2016 Elatározat:
.A Küldtitt Közgyűlésen megielent trüldöttek jegyzőkönyv vezetőnet< Ö$tis Piroskát,
hitelesítőknek Erdős Mariettát és Kuruczné Panyi Tündét nyílt szavazással, egyhangú
6 8 igen szav azatta|, tart őzkod á s é s ellenszavazat nélkül m e gválasztották.

Bukta Lász|ó ismertette

a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Az egyesüIet2}l5"

évi munkájáról szóló ktÍzhasznú tevékenységszakmai, beszámoló
E.a.: Bukta Lász|ő elnöke
gazdaságibeszrímolója.
2. 2015. évi közhasznú tevékenység
E.a: Monokiné Suhaj Viktória pénzngyivezető
3. Jelentés az egyesület2aI5. évíKözhasznú tevékenységénekellenőrzéséről
Fetrügyelo Bizottság beszámolója E.a: FÍÍgedíístván FB. Megbízott Elnök
!'. A. heszámolók megvitatása, elfogadása - szava:zás
5 . zarc. évi gazdálkodási-kiiltségvetési terl ezet előterj esztés.
E.a.: Bukta Í,ászló elnök
_
5. 'd tervezet megvitatása, elfogadása szavazás
] . A.jelölő bizottság előterjesztése Ea: Korenné Orosz Edit jel. biz. tag
8. Lemondott JB tagok helyébe új tagok választása;
9. A választás eredményének bejelentése;
1 0' trndítvrínyok javaslatok

előterjesztése

LlatározathozataI:
IK-z l 20'l' 6 Íxatár azat :

A

Kiiudött Ktizgyűlésen a megjelent küldöttelr a napirendi pontokat nyílt szavazással
egylranrgú ó8 igen szavazattal, tartrózkodás és ellenszavazat nélkül elfogndtálc.

2

I ,Napirenii,Bp!,tt:

Eukta Lrászltí elnök nregtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2075. évben végzett
köztrasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves munkáját. (Közhasznúsági beszámoló
'20,I5. mellékelve!)
Szóbeli kiegészítésként
röviden beszélt az eg)/esület2015 évi munkájáról:
- a települé si c soportv ezetők áItaI v é gzett feladatokró
- a tagdíjttzetési morál romlásríról ;
- az e gye stiletrréi tör1énő fo glalkoztatásról,

1

;

- a szabadidős tevékenységről, az üdülési alapítvrány Erzsébet programjaról' a megváltozott

rnurnkaképességrídolgozók üdtiltetésérő1,
- a tagrryi lv ántartő rendszer műkö dé séről, használ atár őL,
- elrnondta, nregújult azl egyesületi hon1ap, egylren köszönte
Zsoltnak a megújulás érdekében kifejtett rnunkáját;

I'ázár Szilárdnak es Komjáti

-^tájékoztatta a megjelenteket a weblap elérhetoségéről:wm,v.msmke.hu
- cliosérte az egyesüietnél 11 éve működő Reuma klubot;

.

- szólt a Sclerosis Multiplex kltlb működéséről, a sikeres rendezvényekrol, többek között a
2015-ben megszervezett XXIV. országos SIM tatrálkozőrő|, rnely Mezőkövesden, a Zsőry
Zsibongókran xett file gszervezve,
- bovebben beszélt a jól rnűködó sorstársi tanácsadásrol, melyet már 3 fő képzett munkatárs
végez,
- kulturá1is működésnél szintén a Rerrrna }<lurbot dicsérte ffieg' akik minden varosi
megmozdulásorr aktívan j elen vannak.
- szólt az ez évi fogtralkoztatásról és páIyazati keret összegekrol,
_ eirnondta, hogy az akkreditált foglalkoztatottikbértámogatása 100 oÁ-os, az egyesületnek a
kö lts é gekhez kell hozzáj fuulnia1'
- az egyes{iletrrél rnűködo I{úsági Csoport munkájáról,
- a f,clyamatos ellenőrzések pozitív tapasztalatairól,
_ az NR.SZFI által nyújtott egyszerí tr'5 MFt tárnogatás felhasználásáról, rnelynek keretében
megújult a vizesblokk' vaxamint 2bejarati ajtót sikerült iecserélni;
- kiernelte iv eséIyőrák fontosságát a közvélerrrény formálásában, beszélt a program sikeres
műkcjdéséről, egybon megköszönte a szeÍvezőknek, résztvevőknek a közreműködést;
- köszönetet mondott az egyestiiet dolgozóinak, közreműködoknek a rnegrendezett
,'Sz{inidobúcsúztató'', a 20 éves jubileumi iinnepség, valamint" az ',Idősek napja" rendezvény
síkeréért;
- elrnc'ndra, mennyire f,ontosak a f,ent f-elsorolt tevékenységeka közhaszrrúság feltételeinek
való rnegfelelésben.
2"Napirendi ponti

NIonrokiné Suhaj Viktória könyvelő isnrertette az Egyesület 2015. évi közhasznúsági
pénzügyi beszámolóját, a2015. évi közhasznúsági melléki.etet, a pénziigyi mérleget, 2015.
év es gazdálko dását' (A b e számoló melléke lve).
3.

Nuitendi pont:

a F'elügyelő Bizottság elntike tájékoúatta a küldotteket a 2015. évi
ellerrorzésekről, megtartotta beszánaolóját" A l3izottság tagjai az ellenorzések során
megállapították, hagy uz Egyesület pénzúgvigazdáIkodása a jogszabályoknak rrregfeleiő volt,
a 2ÜI5" é'o''i' hatósági es más szervek által végzett pénztigyi és más terüieten történt
Fügedi {stván

J

ellenőrzések során mindent rendben taláItak az ellenorzést végzők. A Közhasznusági
beszámolót elfogadásra javasolta a Küldött közgyrílésnek. (A beszámoló mellékelve).
4.

Nupirendi pont:

Bukta Lász|ő megkérte a jelenlevőket, hogy a beszámolókhoz véleményüket,javaslataikat
mondják el.

Erdős Marietta tájékoztatásként elmondta, hogy 2015' októberben volt a Spina
szekci ó ujr aalakulása, v árj ák a sorstárs ak

j el

Bif,rda

entkezé s ét a szekciób a.

Laki Zsuzsanna az egyesület ,,Együtt Egymásért'' reuma klubjanak vezetóje tájékoztatta a
résztvevőket a klub keretein belül működő különböző torna-, kulturális- és szabadidő

programokról. Elmondta, hogy a 156 fős tagság 2015-ben ünnepelte a Klub megalakulásának
10 éves évfordulóját. Programjaik megvalósítása során legfontosabb szempontjukaz egészség
megőrzése, az összetartozás kifej ezése.

Druzsbovszky Istvánné köszöni Bukta Lászlőnak a beszámolót!
- kéri a május 1-i programmal kapcsolatban időpont módosítását délelőttről délutánra'
e gybázi rendezvény miatt ;

-

méltatta a Reuma klubot;
abeszámolókat elfogadásrajavasolta.

Szabó Józsefné
- jónak tartotta a beszámolót;
- meglepte atagdíjftzetési morál;
- javasolj a: arendezvénylátogatóknak kötelező legyen atagsági díj megfizetése;
- kérése:tornaórát a műtöttek a foldon fekve nehezen tudják végeznt, kéri megvizsgálni
a lehetőségétvalamilyen emelt felületnek'

Varga Istvánné, a Reuma Klub jelenlegi vezetője kéri a klubtagokat' hogy a legközelebbi
klubfo glalk ozásta hozzák magukkal a tagkönyvüket.

Kispál József tájékoztatÍa a jelenlévőket, hogy a napokban indul a területre a tagdíjfizetések
rendezése ügyében, személyesen felkeresi a nehezen közlekedő tagokat. Megjegyezte:
felháborító, hogy sokan csak akkor fizetnek, ha konkrét anyagi érdekük úgy kívánja.
Sereg Lász|őné atagsági díjjalkapcsolatban javasolja, hogy év elején kelljen beflzetni.

Áaam Gáspárné szintén atagdíjjal kapcsolatban elmondta, hogy más szerve zetnél max. azl.
félévbenbe kell fizetni atagdíjakat.

Bukta LászIő elmondta, hogy dilemma az aktív taglpasszív tag értékelés,MEoSZ-ban
értékelik, melyik a jó. AlapszabáIyurk eloírja, hogy egy év nemftzetés után fel kell szőIítani a
tagot, megkérdezni' akar-e továbbra is tag maradni. Fontos a kapcsolattartás, a szervezet
minden érintett részérelérdekébenvégzi a munkát' nem csak a tagoknak. Elgondolkodtató, mi
legyen a helyes eljárás.

Ötytis Piroska beszélt arrőI, miért fontos a tagság megtafiása. Elmondta, hogy a
rnozgásfogyatékossággal élők egyetlen érdekvédelmiszervezete a MEoSZ' mely szervezet
csak abban az esetben tudja hatékonyan képviselni a sérültek érdekeit, ha kellő létszámu
tagság áll mögötte.
-4

Monokiné Suhaj Viktória: sok eivil szervezetnél jellemző, hogy tagjaik sokkal többet
tesznek be a közösbe, próbálnak önfenntartók lenni, érdektik a cél.jaik eléréseanyagi
áldozatok árán is.

Gaá[ Tiborné (Ároktő): sajnálatos, hogy a tagok többsége azért\éptettllépbe' hogy kapjon
tárrrogatást. Elmondta, hogy ezé'vben a rrregújult LAT kapcsán miír 5 fonek tudott segítséget
nyúj tani az ugyintézésben.

Simon Józsefné kéri az Elnökségtől" hogy a helyi csoportvezetők több tájékoztatást kapjanak
a rnozgássértllteket &intő eseményekről, Iehetőségekről, változásokról. Elmondta, hogy az ő
településénis problémás a tagdíjfizetés. Kéri, hogy az t$ Alapszabályből minden összekötő
kap-i on papíralapúpéldán1t
"

Eukta Lászlrí kérdésekre'válaszolva a:z aIábbiakrÓi szólt:
_ ha a tag ugy étzi, hogy tartoznl' akar valahová, keresse meg az illetékest a tagdíj

-

befizetése érdekében;

kéri' hogy az aktivisták adják meg az elektronikus elérhetőségtlket>
a több tájékoztatás kérésselkapcsolatban: fo1yamatosan trissítve van az Egyesület
weblapj a, aktuáli s információk me g [al álh atők az érdeklődők számir a;
az aktivistiák száméra az anyagokat a ItuIEoSZ is elküldi az anyagokat e-mailben;
Alapszabá|y szintén elérhető a weblapon, a papiralapon nregküldés sok anyagi
ki adás sal j árna, érdeklődők szátmétt a elektronikusan elérhető.

Eukta László naegköszönte a hozzászólásokat és egyben felkérte a Küldöttközgyűlést,
fogadja

el a

közhasznúsági szóbetri beszámolót
Ktildöttközgyiílést szavazásra kérte fe i

a

hozzászőlásokkal kiegészítve, a

.

}K-3l28l6tLatározatz
Küldöttközgyűlésen megielent ü<iÍldöttek a 2015. évi közhasznú tevékenység Elnöki
szöveges beszámolót, az e|őzetesem megküldörtt ,,Kéz a Kézben" Tárnogattí Szolgálat'
Ifjúsági Csoport, Sclerosis Multiplex ós a Reuma klutl írásbeli beszámolóit' illetve a
lnazzászőIátsokkal kiegészített teljes beszámolót egyhangú 68 igen szavazatta|,,
ta rtrízkod ás és ellensz av azat nélkül elfo gadták.

A

tr}ul.rta {,ásziló rnegköszönte Tl elózóben hozr:lt1 határozatot' és egyben felkérte a
KÍ.ildöttközgyúlést fogaclja eI az előzetesen írásbar megküldött Közhasznúsági Mellékletet a
szóbeli tájékoztatással együtt. A Ktildöttközgytílést szavazástakérte fel.

K-4l2016 k\atározatz

A

Kiildi'ttki'zgyűlésen rnegielent küldöttek az Egyesület 2015. évi közhasznúsági
rnellékletót a pénzügy'i beszárnolóját' pénzügyi mérlegét,a 2015. éves gazdálkodását'
azotr< jelentósét a szóbelÍ tájékaztatovaü ogy{itt, egyhangú 68 igen szavazattal, tartózkodás
ós e}lenszav aza't nélkül elfo gadták

tsukta Lász|ő szintérr rnegköszönte a hatarozatot és egyben felkérte a Küldöttközgyűlést
fogadja eL az előzetesen írásbarrL megküidött Felügyelo Bizottság beszámolóját a szőbeli
kie gé s zítés sel e gytitt' A í'üldöttköz gyűlé st szav azásr a kérte fel
"

5

K-5/2016 tlatározzt:
I(ütdt'Útközgyűlésen megielent küldiittek a Felügyelő Bizottság 2015. évről szólrí
beszámolóját' a szóbel.i tájékoztatóval együtt egyhangú ó8 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadták"

A

5"_Nqpireryctitpn!;

Bukta í'ászló isrnertette a Mozgássérütrtek Mezokövesdi Egyesülete elozetesen írásban
megküldött,2016" évi gazdálkodásának költségvetés tervezetét. (A beszámoló mellékelve)
Egyebek mellett kihangsúlyozta, hogy az el'őző évekhez hasonlóan nehéz olyan tervezetet
készíteni,ami 100%-os hiszen a bevételek fortása továbbra is igen bizonytaian, elthez
viszonyítva a kiadások rraár sokkax jobban körvonalazhatóak.
A rnegküldött anyaghoz szőbe|i kiegészítéskénta következo}<et mondta

el:

- köszöni a csoportvezetők hasznos munkáját, azonban fontos feladat Lesz a tagsági díjak

rendezése, melynek érdekébena csoportvezetőknek hatékonyabban kell fellépniük;
- kiemelte, hogy az Elnökségnek erősíteni kell az önkormányzatold<al való kapcsolatokat, fel
kell keresni a hivatalokat a helyi csoportvezetőkkel közösen;
- tájékonatott arról, hog5, a tisztújító küldottgyűlés előtt a kcjvetkező hónapok során meg
fogiák tartani a településeken a küldöttválasztő taggyuléseket - Elnökség határozata alapján a
tisztúj ító küldöttgyulés varható időpontj a 20 1 6 október-november hónap;
- Július 23-án a Hoórvölgye Horgászegyesüxet újból megrendezi a fogyatékosok számara a
szokásos horgászversenyt; az Egyesület felkérést kapott arendezvény megszervezésében való
közrernűködésre; j elentkezési határidő : június 1 5. ;
- köszönte Korenné orosz Editnek az áItala vezetett Trímogató SzolgáIat sikeres
rnúködtetését,ugyanis az ellenőrzések ott sern találnak lribákat;
- enrlítette, hogy nehéz a folyamatosan 'változó törvényi elvárásoknak megfelelni, de bízik
abban' hogy az Egyesület tudja tartarri a iépésta kihívásokkal;
- elmondta, hogy tervezik a tÍtnogató szolgáJ[at egyik autójanak iecserélését,melynek
érdekébensikeresen beadásra került egy pá\yázat.
6.

Napirendi_ppttlL

Bukta LászI'ó elntik az előterjesztett kötrtségvetéshez kért a küldöttektőIhozzásző\ást

kérdést.

h4ivel a krildöttektől nem étkezett kérrJéshozzászőIás,

tsukta László felkérte a Küldöttközgyűlést fogadja eI az előzetesen írásban megküldöff'20l6.
évi költségvetés tervezetet az elnöki szóbeli kiegészítésselegyütt. A Ktildottkrizgyűlést
szavazásrakérte fen.

K-6l2016[latározat:
Á. Küldött Közgyűlésen megielent küldöttek a 2016. évi költségvetés tervezetet az elniiki

szóbeli tájékoztatóval együtt egyhangú 68 igen szavazatta|,, tartőzkodás és ellenszavazat
nétkül elf'ogadták
7._Napireudi pqa!;

Bukta I'ászló levezető elnök megköszönte a ktildottgyűlésnek a bizalmat és ál/rért a 7.
napirerrdi pont rnegtár gyaláséra. Röviden tájékoztatta a ktildötteket és egyben átadta a szőt
Korenné Orosz Edit jelötőbizottság tagiának, aki bejelentette, hogy a jelölő bizottság 2015.
évben megválasúott JB elnöke Komjáthy Zsolt és egy taga Ujhelyiné Bukta Mónika
6

ióközben kértékfelmentésüket' Felkérte a KüldöttközgyÍést, hogy fogadj ák el ajelöőbizottság
választott elnökének és egy tagjának mandátumának visszaadását - továbbá kérte a
küldötteket - tekintetteI a 2016. évi tisztujításra - válasszanak új JelöőBizottság elnököt és egy
tagot. Egyben kérte a küldöttközgytlést válasszon egy JB póttagot is.
Bejelentést köveŰtn átadta a szőt Bukta LászIő levezebelnöknek.

Bukta Lász|ő a bejelentés tudomásul vételétkérte és egybe kérte a küldötteket:
hatátozzanak a jelenlegi Jelöő Bizoxság elnöke és a további egy tag lemondásának

elfogadásáról. Küldöttek a bejelentést hozzászólás nélkül tudomásul vették és szavaztak a
visszahívásró1.
K-712016 Határozat:

A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Komjáthy Zso|t a Jeliilő Bizottság elniikét és
további egy tagiát: Ujhelyiné Bukta Mónika felmentését,nyílt szavazással egyhangú 68
i gen szava zattal, tartőzko dás és ellen sz av azat n élkül elfo gadták.
8.

Napirencli pont:

Bukta Lász|ő megköszönte a leköszönt két JB-tag eddigi munkáját, egyúttal kérte a

küldötteket: tegyenek javaslatot a JelöőBizottság

új tagtraita.

Ducsai Judit javasolta JB tagjainak Ktirthy Mihálynét és egyben röviden ismertette Kürthy
Mihályné eddigi egyesületi munkásságát.

Bukta Lász|őjavasolta JB elnökének Korenné orosz Editet a jelenlegi JB tagját' JB tagnak
Lázár Szilárdot míg JB pőttagára Gáspár Annára tett még javaslatot.
A Küldottek számára valamennyi jelölt rövid bemutatására került sor és Bukta Lászlő levezeb

elnök kérte a küldötteket a soron követkeóváIasztás érdekébena Jelöő Bizottság valamerrnyi
tagára és a pőttagra kültjn-külön nyílt szavazással szavazzanak a jeloő listára való
felkerülésre, a jelölteket egyenként a küldöttgy1lés egyhangúan elfogadta, tartőzkodás,
e]lenszavazat nélkül.
9.

Napirendi pont:

Bukta László levezeőelnök megkérdezte, van-e a jelöő listára felkerült JB elnök, JB tagok
JB póttag személyre m s javaslat. Új javaslat nem érkezett.

és

Bukta Lász|ő ezt köve(bn tájékoztatta a Küldötteket: az A|apszabály 10.$. 3. pontjának

értelmében:A KüldöttközgyÍésen minden küldottnek, az üléseken minden tisztségvise[nek
egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet' 4. pontjának értelmében a döntés
módja: Az MME testületi Szervei határozataít, döntéseit általában nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. A testÜlet bármely tagjának javaslatára az Ülés titkos
szavazást rendelhet el egyes kérdésekben. Szavazategyenlőség esetén nyílt és titkos
szavazásnál addig kell ismételni a szavazást, amíg többségi döntés nem szÜletik.

A

tájékoztatót

köve

Bukta LászIő elnök ismételten feltette a kérdéstvan e a küldöttek

A küldottek köZül egy személy Sem
volt, aki ilyen kéréstjelzett volna.
Ezek után Bukta LászIő elnök nyílt szavazás elrendelésével kérte a Közgyillést: válassza meg
aZ Egyesület Jelöő Bizottság elnökét. Az elnök személye Korenné orosz Edit, aki
kinyilatkozta egyebek közott, hogy megválasztása esetén vállalja a Jelöő Bizottság elnöki
fe l adatai n ak ellátás át.
közcjtt, aki a titkos szavazás elrendelését indítványozza?
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K-8l2016|Iatározatz
A Küldi'ttközgyűlésen megielent kiildöttek Korenné orosz Edit személyéretett Jelölő
Bwottság elnök megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 68 igen szavazatta|,
tartőzko dís é s ellensz av azat nélkül elfo ga dták

K-9l2o16l[atározatz
A Küldt'ttközgyűlésen megjelent küldötÚek Ktirthy Mihályné személyéretett Jelölő
Bizottság tag megválasztását, nyílt szavazással eryhangú ó8 igen szavazattal,
tartőzko dáts és ellen sz av azat nélkül elfo ga d ták
K-10l2016Határozatz

A

Küldi'ttközryűlésen megielent küldöttek Lá.zár Szilárd személyéretett Jelölő
Bizottság tag megválasztását, nyílt szavazással eryhangú 68 igen szavazatta|,
lartőzko dás é s ellensz av azat n élkül elfo gadták.

K-t1l2016Határozatz
A Küldöttki'zryűlésen megielent küldiittek Gáspár Anna személyére tett Jelölő
Bizottság póttag megválasztását, nyilt szavazással e5rhangú 68 igen szavazatta|,
tartőzko dás és ellen sz av azat nélkül elfo ga d ták.
Korenné orosz Edit JB elnök

megkösz<inte a bizalmat és ígéretettett a Jelölő Bizottság
hogy
leg|obb tudásuk szerint illetve az A|apszabály törvényi
megváIasztott tagiai nevében,
fe ltéte leinek me gfel elően fo gj rík v é gezni munkáj ukat'
1_(),_Ngnirendi pont:

Bukta Lászlrő elnök áttértatízediknapirendi pont egyebek, indítvrínyok javaslatokra.

Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2016-os évnek is fontos feladata Iesz az
,,Esélyórák" folytatasa akörnyező települések általrínos és középiskoláiban.
Kérdezte, van-e valakinek kérdése,j avaslata.

Miután indíwány, javaslat nem volt, megköszrlnte a megjelenteknek a figyelmét, tiirelmét.
Megköszönte a 2aÉ"évi munkát, mindenkinek jó egészségetkíviínt, a KüldöttközgyÍiüést
bezétrta.

K.rn.f.

jegyzőkönyvvezető

Kuruczné Panyi Tünde

Erdős Marietta

hitelesítő

hitelesítő
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