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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székházának hivatalos 

helyiségében 2016.09.10-én megtartott Tisztújító Küldöttgyűlésén. 

 

Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint 

 

 

Bukta László egyesület elnöke szeretettel köszöntötte a Küldöttgyűlésen 

megjelenteket. 

 

Megállapította, hogy 60 küldött jelent meg a 101 főből, így a Küldöttgyűlés 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

 

Bukta László elnök felkérte a Küldöttgyűlést válassza meg a jegyzőkönyv 

vezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. Jegyzőkönyvvezetőnek: Ölyüs 

Piroskát, hitelesítőknek: Pajor Tamást és Panyi Tündét javasolta 

megválasztani. 

 
K-1/2016.09.10. Határozat: A Tisztújító Küldöttgyűlésen megjelent küldöttek jegyzőkönyv 

vezetőnek Ölyüs Piroskát, hitelesítőknek Pajor Tamást és Panyi Tündét nyílt szavazással, 

egyhangú 60 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztották. 

 

Bukta László elnök ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

  

1. Közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása 

2. A tisztújító közgyűlés napirendjének elfogadása 

3. Az elnök beszámolója a 2010-2016 közötti elnökségi és elnöki munkáról 

4. A jelölés és a választás rendjének ismertetése 

5. Jelöltek állítása, jelöltek jelentkezése, a jelöltek bemutatkozása maximum 5-5 

percben 

6. Az elnökségi tagok (Elnök, Titkár, Elnökség tagjainak, Felügyelő Bizottság elnök, 

Felügyelő Bizottsági tagjainak, Etikai Bizottság Elnök, Etikai Bizottság tagjainak) 

megválasztása titkos szavazással 

7. Szavazatszámlálás, közben tájékoztatás az aktuálislehetőségekről 

8. A szavazások eredményének kihirdetése, az új elnökség köszöntése 

9. Indítványok javaslatok 
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Az írásban megküldött Napirendi pontokhoz kiegészítő javaslat nem érkezett. 
 

K-2/2016.09.10. Határozat: A Tisztújító Küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a napirendi 

pontokat nyílt szavazással egyhangú 60 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta.   

Az újonnan megválasztott elnök, az elnökségi tagok és póttagok, illetve a felügyelő bizottság 

mandátuma 2016. szeptember 10-étől 2021. december 31-éig tart. 

A közgyűlés levezetésére az elnökség Dr. Kertész Mátyást kérte fel, a küldöttek pedig 

egyöntetű beleegyezésüket adták a javaslatra. Az első napirendi pontot követően – mely az 

elnöki köszöntőt foglalta magában – a leköszönő elnökség beszámolója következett. Bukta 

László köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 6 évben közösen dolgoztak azon, 

hogy az Egyesület jól működjön és eredményeket érjen el. 

Elmondta továbbá, hogy „ma Mezőkövesden és a környező 39 településen, közel 5200 főt 

számlál taglétszámunk. Az elmúlt 21 év alatt Egyesületünk jelentős fejlődésen ment keresztül, 

amely mára az ország egyik legnagyobb taglétszámú, és aktív egyesületévé vált. 

Rendelkezünk saját irodákkal, korszerű technikai eszközök biztosítják a tagság szakszerű 

kiszolgálását. Szakmai munkámnak köszönhetően 2006-ban létrehoztuk Szociális 

Intézményünket „Kéz a Kézben” Támogató szolgálatunkat. Eddigi vezetésemnek és kiváló 

gazdálkodásunknak köszönhetően, önerőből beszerzett korszerű, akadálymentesített 

személyszállító járművekkel mai napig szolgáljuk a fogyatékossággal élők érdekeit. 

Mezőkövesd-Zsóry területén több mint 16 éve saját üdülő apartmanunk biztosít nyugodt 

pihenést a fogyatékosok számára. Komoly eredményeink vannak a tagság munkába állása 

arányait tekintve, a cégekkel való aktív jó kapcsolataimnak köszönhető.” 

Kiemelte többek között: „A 2006-os törvényi változásnak köszönhetően lehetőség nyílt arra, 

hogy rehabilitációs foglalkoztatásban ma már 20 sorstársunk fogadja és segíti a 

fogyatékossággal élő emberek és azok családtagjaik ügyes bajos problémáikat. Többen 

megkérdezték már miért nem gyártással és termék előállítással foglalkoztatjuk a leszázalékolt 

kollégáinkat? Az-az ügy, amire felesküdtünk, mindennél fontosabb számunkra, továbbá 

kollégáim munkatársaim túlnyomó többsége – ne tagadjuk - irodai munkát remekül elbír 

végezni, állapotunkból adódóan azonban, egy teljesítmény centrikus termelést határidőhöz 

kötött feladatokat állapotunkból adódóan már nem tudnánk elvégezni. Azoknak a 

megváltozott munkaképességű sorstársainknak, akiknek van energiájuk és elegendő 

egészségük adott, városunkban több rehabilitációs foglalkoztató munkahely az 

elhelyezkedésre. Nekünk - ismét hangsúlyozom - elsődleges célunk munkánkkal a sorstársak 

segítése, kiszolgálása, hiszen eddig is több ezer esetben nyújtottunk sokszor sorsdöntő 

segítséget.” 

A következő napirendi pont Korenné Orosz Edit a Jelölő Bizottság elnökeként számolt be a 

bizottság munkájáról és a jelölési folyamatról. A bizottság véleményeket gyűjtött, ennek során 

több mint 40 egyesületi csoporttal vették fel a kapcsolatot különféle csatornákon. Ismertette a 

bizottság által javasolt jelölteket: 

Elnök jelölt: Bukta László 

Titkár jelölt: Dr Kertész Mátyás 
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Az elnökségi tagságra jelöltek: Ducsai Judit, Lázár Szilárd, Gáspár László, Kürthy 

Mihályné, Korenné Orosz Edit, Gaál Tiborné, Sipeki Lászlóné, Balogi Sándorné, Deáki 

Imréné, Kuruczné Panyi Tünde, Varga Istvánné, Golyha Csaba, Simon Józsefné. 

Felügyelő Bizottság elnök jelölt: Fügedi István 

Felügyelő Bizottság tagságra jelöltek: Moldoványi László, Tari Vince, Vargáné 

Kerékgyártó Ildikó, Pető Mátyásné, Gáspár Anna.   

Etikai Bizottság elnökre jelöltek: Erdős Marietta, Kispál József. 

Etikai Bizottság tagságra jelöltek: Varga Beáta, Pető  

Mátyásné, Szabó Gyuláné, Dukai József, Ternyák Mihály, Kispál József. 

 

A tájékoztatót követően Dr. Kertész Mátyás levezető elnök - az elnökség döntése 

értelmében - felkérte Ölyüs Piroskát ismertesse Bukta László elnökjelölt motivációs levelét a 

küldöttek számára, amiben a következő öt évre vonatkozó terveit, melyek elsősorban a 

mozgássérültek közösségeinek továbbfejlesztésére, az egyesület gazdálkodásának 

megerősítésére vonatkoznak. Ismertető követően 

Levezető elnök: Dr. Kertész Mátyás ismertette a jelölés és a választás rendjét.  

Megkezdődött a jelöltek állítása és a jelölések elfogadása az alábbi lista szerint: 

Elnöki pozícióra jelölt: 

 Bukta László, aki elfogadta a jelölést 

Titkári pozícióra jelölt: 

 Dr. Kertész Mátyás, aki elfogadta a jelölést 

Vezetőségi tag pozícióra jelöltek: 

 Ducsai Judit, aki elfogadta a jelölést 

 Lázár Szilárd, aki elfogadta a jelölést 

 Gáspár László, aki elfogadta a jelölést 

 Kürthy Mihályné, aki elfogadta a jelölést 

 Korenné Orosz Edit, aki elfogadta a jelölést 

 Gaál Tiborné, aki elfogadta a jelölést 

 Sipeki Lászlóné, aki elfogadta a jelölést 

 Balogi Sándorné, aki elfogadta a jelölést 

 Deáki Imréné, aki elfogadta a jelölést 

 Kuruczné Panyi Tünde, aki elfogadta a jelölést 

 Varga Istvánné, aki elfogadta a jelölést 

 Golyha Csaba, aki elfogadta a jelölést 

 Simon Józsefné, aki elfogadta a jelölést 

Felügyelő Bizottsági pozícióra elnökjelölt: 

 Fügedi István, aki elfogadta a jelölést 

Felügyelő Bizottsági tag pozícióra jelöltek: 

 Moldoványi László, aki elfogadta a jelölést 
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 Tari Vince, aki elfogadta a jelölést 

 Vargáné Kerékgyártó Ildikó, aki elfogadta a jelölést 

 Pető Mátyásné, aki elfogadta a jelölést 

 Gáspár Anna, aki elfogadta a jelölést 

Etikai Bizottsági elnök pozícióra jelöltek: 

 Erdős Marietta, aki elfogadta a jelölést 

 Kispál József, aki elfogadta a jelölést. 

Etikai Bizottsági tag pozícióra jelöltek: 

 Varga Beáta, aki elfogadta a jelölést 

 Pető Mátyásné, aki elfogadta a jelölést 

 Szabó Gyuláné, aki elfogadta a jelölést 

 Pető Mátyásné, aki elfogadta a jelölést 

 Dukai József, aki elfogadta a jelölést 

 Ternyák Mihály, aki elfogadta a jelölést 

 Kispál József, aki elfogadta a jelölést 

Levezető elnök: Dr. Kertész Mátyás felkérésére a jelöltek bemutatkoztak a közgyűlésnek. 

Moldoványi László Felügyelő Bizottsági tagjelölt, igazoltan volt távol, de a tisztség 

vállalására vonatkozó nyilatkozata aláírásra került, ami a közgyűlésen bejelentésre került. 

 Levezető elnök: Dr. Kertész Mátyás a jelölő Bizottság által előterjesztett jelölteket egyesével 

nyílt határozathozatalra kérte a küldötteket a  jelölő listára való felkerülésre. A Választó 

Küldöttgyűlés jelölő listára kerülését javasolta 50% többséggel: 

Elnöki pozícióra: 

 Bukta Lászlót 

Titkári pozícióra: 

 Dr. Kertész Mátyást 

Vezetőségi tag pozícióra: 

 Ducsai Juditot 

 Lázár Szilárdot 

 Gáspár Lászlót 

 Kürthy Mihálynét 

 Korenné Orosz Editet 

 Gaál Tibornét 

 Sipeki Lászlónét 

 Balogi Sándornét 

 Deáki Imrénét 

 Kuruczné Panyi Tündét 

 Varga Istvánnét 

 Golyha Csabát 

 Simon Józsefnét 
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Felügyelő Bizottság elnöki pozícióra: 

 Fügedi Istvánt 

Felügyelő Bizottsági tag pozícióra: 

 Moldoványi Lászlót 

 Tari Vincét 

 Vargáné Kerékgyártó Ildikót 

 Pető Mátyásnét 

 Gáspár Annát 

Etikai Bizottsági elnök pozícióra: 

 Erdős Mariettát 

Etikai Bizottsági tag pozícióra: 

 Varga Beátát 

 Pető Mátyásnét 

 Szabó Gyulánét 

 Pető Mátyásnét 

 Dukai Józsefet 

 Ternyák Mihályt 

 Kispál Józsefet 

 

Levezető elnök: Dr. Kertész Mátyás tájékoztatta a Tisztújító Küldöttgyűlést a vezetőségi 

tagok összetételéről. - elnök, titkár és 9 tag, - Felügyelő Bizottság tagjai elnök és 4 tag 

megválasztása titkos szavazással. Szavazólapok kiosztását követően, a zárt urnában 

összegyűjtött szavazatokkal a szavazatszámláló bizottság tagjai félre vonultak a szavazatok 

összeszámlálására. A Küldöttközgyűlésen megjelent tagoknak ez alatt tájékoztató hangzott el 

a Lakás Akadálymentesítési Támogatás lehetőségéről, gondokról, problémákról. 

  

Szavazatszámláló bizottság munkájának befejezésével felkérte Dr. Kertész Mátyást, hogy 

ismertessék a szavazások eredményét. Ami az alábbiak szerint alakult: 

 

Megjelent küldöttek száma: 60, beérkezett érvényes szavazatok száma 59. 

 

Elnöki pozícióra: 

 Bukta László lett megválasztva 57 érvényes szavazattal. 

Titkári pozícióra: 

 Dr. Kertész Mátyás lett megválasztva 57 érvényes szavazattal 

Vezetőség tag pozícióra: 

 Ducsai Judit lett megválasztva 46 érvényes szavazattal 

 Lázár Szilárd lett megválasztva 46 érvényes szavazattal 

 Gáspár László lett megválasztva 47 érvényes szavazattal 

 Kürthy Mihályné aki lett megválasztva 47 érvényes szavazattal 

 Korenné Orosz Edit lett megválasztva 48 érvényes szavazattal  

 Gaál Tiborné lett megválasztva 37 érvényes szavazattal 

 Sipeki Lászlóné lett megválasztva 34 érvényes szavazattal 
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 Balogi Sándorné lett megválasztva 40 érvényes szavazattal 

 Deáki Imréné lett megválasztva 36 érvényes szavazattal 

Felügyelő Bizottsági elnök pozícióra: 

 Fügedi István lett megválasztva 57 érvényes szavazattal 

Felügyelő Bizottsági tag pozícióra: 

 Moldoványi László lett megválasztva 42 érvényes szavazattal 

 Tari Vince, lett megválasztva 43 érvényes szavazattal 

 Vargáné Kerékgyártó Ildikó, lett megválasztva 46 érvényes szavazattal 

 Gáspár Anna lett megválasztva 40 érvényes szavazattal 

 

A kihirdetést követően a levezető elnöke Dr Kertész Mátyás az Etikai Bizottság elnökének 

megválasztására kérte a küldötteket. 

 

Etikai Bizottsági elnök pozícióra: 

 Erdős Mariettát 

 Kispál Józsefet 

 

Az Etikai Bizottság elnök megválasztása titkos szavazással. A szavazatszámláló bizottság 

tagjai félre vonultak a szavazatok összeszámlálására. Szavazatszámláló bizottság munkájának 

befejezésével felkérte Dr. Kertész Mátyást, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Ami az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Etikai Bizottsági elnök  pozícióra: 

 Erdős Marietta lett megválasztva 33 érvényes szavazattal 

 

Etikai Bizottsági tag pozícióra jelöltek: 

 Varga Beáta, aki elfogadta a jelölést 

 Pető Mátyásné, aki elfogadta a jelölést 

 Szabó Gyuláné, aki elfogadta a jelölést 

 Pető Mátyásné, aki elfogadta a jelölést 

 Dukai József, aki elfogadta a jelölést 

 Ternyák Mihály, aki elfogadta a jelölést 

 Kispál József, aki elfogadta a jelölést 

 

Az Etikai Bizottság elnök megválasztása titkos szavazással. A szavazatszámláló bizottság 

tagjai félre vonultak a szavazatok összeszámlálására. Szavazatszámláló bizottság munkájának 

befejezésével felkérte Dr. Kertész Mátyást, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Ami az 

alábbiak szerint alakult: 
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Felügyelő Bizottsági tag pozícióra: 

 Varga Beáta lett megválasztva 48 érvényes szavazattal 

 Pető Mátyásné, lett megválasztva 43 érvényes szavazattal 

 Ternyák Mihály lett megválasztva 28 érvényes szavazattal 

 Kispál József lett megválasztva 54 érvényes szavazattal 

 

A kihirdetést követően a levezető elnök köszöntötte az új elnökséget és a Közgyűlés 

résztvevői gratuláltak a kinevezésükhöz. 

 

Bukta László levezető elnök áttért a kilencedik napirendi pont egyebek, indítványok 

javaslatokra. Tájékoztatót tartott a Szövetség hátralévő  2016. évi programjairól. Elmondta, 

hogy a MEOSZ több országos programot kezdeményez amely a fogyatékossággal élőket 

érinti és ehhez kéri a társegyesületek maximális segítségét. 

 

Varga Istvánné Borika: az egyesület „Együtt Egymásért” reuma klubjának vezetője 

tájékoztatta a résztvevőket a klub keretein belül működő különböző tornázási lehetőségekről. 

Gratulált az új elnökségen munkájukhoz kívánt jó egészséget és sok sikert. Megköszönte az 

egyesület segítőkész munkáját, felhívta a figyelmet, hogy a klub őszi programjai nagyon 

mozgalmasak lesznek, erről időben adnak tájékoztatást. az egyesület segítségét továbbiakban 

is megköszönik. 

 

Gáspár László: egyesületünk Sclerosis Multiplex klubjának vezetője elmondta, hogy a 

Reuma klubhoz képest jóval kisebb, közel 20 fős létszámmal működnek. Az SM klub 

nevében Ő is gratulált az újjanan megválasztott tisztségviselőknek, sok sikert és eredményes 

munkát kívánt az elkövetkező 5 évben Ezúton tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Dr. Guseo 

féle Országos SM egyesület megszűnt és kérte a klub a másik Országos Egyesületbe való 

felvételét, amit a júliusi Országos közgyűlés befogadott.  

 

Bukta László levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat és kérte a Választó 

Küldöttközgyűlést van e hozzászólás javaslat vélemény? 

 

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

Mindenkinek jó egészséget kívánt, a Választó Küldöttközgyűlést bezárta. 

 

       

K.m.f. 

 

 

 

………………………..……………….. 

Ölyüs Piroska jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

……………………………    ……………………………. 

   Pajor Tamás hitelesítő              Panyi Tünde hitelesítő 

 


