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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székházának hivatalos helyiségében 

2017. április 08-án megtartott Küldött Közgyűlésen. 

 

Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint 

 

1. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás, az egyesület titkára és egyben a levezető elnök szeretettel köszöntötte 

a Küldöttközgyűlésen megjelenteket, valamint megemlékezett az elhunytakról. 

 

Megállapította, hogy 49 küldött jelent meg a 79 főből, így a Küldött Közgyűlés 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök: felkérte a Küldöttközgyűlést, válassza meg a 

jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.  

Jegyzőkönyvvezetőnek: Ölyüs Piroskát,  

hitelesítőknek: dr. Kertész Mátyást, valamint Deáki Imrénét javasolta. A megjelentek 

részéről nem volt más javaslat. 

 

Határozat hozatal: 

 

K-1/2017 Határozat: 

A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek jegyzőkönyv vezetőnek Ölyüs Piroskát, 

hitelesítőknek dr Kertész Mátyást és Deáki Imrénét nyílt szavazással, egyhangú 49 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztották. 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök: ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, 

jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló megválasztása.    

2. Az egyesület 2016. évi munkájáról szóló közhasznú tevékenység szakmai, beszámoló 

előterjesztése    E.a.: Bukta László elnöke 

3. 2016. évi közhasznú tevékenység gazdasági beszámolója.    

     E.a: Monokiné Suhaj Viktória pénzügyi vezető 

4. Jelentés az egyesület 2016. évi közhasznú tevékenységének ellenőrzéséről 

            Felügyelő Bizottság beszámolója      E.a: Fügedi István FB. Elnök 

5. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás 

6. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2017. évi munkatervének, költségvetési 

tervének bemutatása, előterjesztése E.a.: Bukta László elnök 

7. A tervezet megvitatása, elfogadása – szavazás 

8. MEOSZ Küldöttközgyűléseire küldöttek megválasztása 

9. Indítványok javaslatok 

 



 - 3 - 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök: felkérte a Küldöttközgyűlést, az írásban megküldött 

napirendi pontokhoz kiegészítő javaslatuk van-e? A Küldöttközgyűlés 

küldötteitől más napirendi pont javaslat nem érkezett. 
 

 

Határozathozatal: 

 

K-2/2017 Határozat:  

A Küldött Közgyűlésen a megjelent küldöttek a napirendi pontokat nyílt szavazással 

egyhangú 49 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

2. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök kérésére Bukta László elnök megtartotta elnöki 

beszámolóját, ismertette a 2016. évben végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az 

Egyesület éves munkáját. (Közhasznúsági beszámoló 2016. mellékelve!) 

 

Szóbeli kiegészítésként röviden beszélt az egyesület 2016 évi munkájáról: 

- a települési csoportvezetők által végzett feladatokról; 

- a tagdíjfizetési morál romlásáról; 

- az egyesületnél történő foglalkoztatásról,  

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

munkaképességű dolgozók üdültetéséről, 

- a tagnyilvántartó rendszer működéséről, használatáról, 

- elmondta, megújult az egyesületi honlap, egyben köszönte Lázár Szilárdnak és Komjáti 

Zsoltnak a megújulás érdekében kifejtett munkáját;  

- tájékoztatta a megjelenteket a weblap elérhetőségéről: www.msmke.hu . 

- dicsérte az egyesületnél 11 éve működő Reuma klubot; 

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

megmozduláson aktívan jelen vannak. 

- elmondta, hogy a foglalkoztatottak támogatását 2017.január 1-től 20 főről 10 főre 

csökkentette az NRSZH, melyet azonban 2017.március 30-i értesítés szerint visszaemelt 17 

főre, 

- szólt az ez évi foglalkoztatásról és pályázati keret összegekről,  

- az egyesületnél működő Ifjúsági Csoport munkájáról, 

- a folyamatos ellenőrzések pozitív tapasztalatairól, 

- az NRSZH által nyújtott egyszeri közel 600 ezer forint támogatás felhasználásáról, melynek 

keretében megújult a két irodahelyiség világítása, valamint a zárt folyosó teljes 

akadálymentesítése, rámpa és kétoldali kapaszkodók felszereléséről. 

- kiemelte az esélyórák fontosságát a közvélemény formálásában, beszélt a program sikeres 

működéséről, egyben megköszönte a szervezőknek, résztvevőknek a közreműködést; 

- köszönetet mondott az egyesület dolgozóinak, közreműködőknek a megrendezett 

„Szünidőbúcsúztató”, valamint az „Idősek napja” rendezvény sikeréért; 

- elmondta, mennyire fontosak a fent felsorolt tevékenységek a közhasznúság feltételeinek 

való megfelelésben. 

 

3. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök kérésére Monokiné Suhaj Viktória könyvelő ismertette 

az Egyesület 2016. évi közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, a 2016. évi közhasznúsági 

mellékletet, a pénzügyi mérleget, 2016. éves gazdálkodását. (A beszámoló mellékelve). 

 

http://www.msmke.hu/
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4. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök kérésére Fügedi István a Felügyelő Bizottság elnöke 
tájékoztatta a küldötteket a 2016. évi ellenőrzésekről, megtartotta beszámolóját. A Bizottság 

tagjai az ellenőrzések során megállapították, hogy az Egyesület pénzügyi gazdálkodása a 

jogszabályoknak megfelelő volt, a 2016. 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). 

 

5. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök megkérte a jelenlevőket, hogy a beszámolókhoz 

véleményüket, javaslataikat mondják el. 

 

Braun János MEOSZ elnökségi tag elmondta, hogy a MEOSZ nem működhetne ilyen 

sikerrel, ha a tagegyesületek nem működnének ilyen aktivitással. Lakás akadálymentesítéssel 

kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket, hogy egyeztetés folyik az illetékesekkel azügyben, 

hogy a felméréseket ismét a tagszervezetek végezzék – még nincs eredmény. Sikernek 

mondható, hogy a régi 150.000 Ft támogatási összeg helyett sikerült elérni 300.000 Ft 

támogatási összeget, azonban szeretnék még elérni, hogy a támogatás szükséglet alapúra 

változzon. Tájékoztatott arról, hogy a VSZOSZ-el együtt sikerült elérni az illetékes 

minisztériumnál, hogy a minimálbéremelés miatt történt bértámogatás elvonást visszaadják a 

megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató szervezetek részére, hiszen sokan 

veszítették el így a megélhetésüket. Beszélt a gépkocsiszerzési támogatás változtatása 

érdekében folytatott – egyelőre eredménytelen – harcról. Kéri a sorstársakat, kövesség a 

MEOSZ portált, mert ott folyamatosan tájékoztatják a látogatókat az aktuális változásokról. A 

2016. évi beszámolókat jónak tartja, és javasolta a küldöttek számára annak elfogadását. 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat és egyben felkérte a 

Küldöttközgyűlést, fogadja el a közhasznúsági szóbeli beszámolót a hozzászólásokkal 

kiegészítve, a Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel. 

 

K-3/2016 Határozat: 

A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek a 2016. évi közhasznú tevékenység Elnöki 

szöveges beszámolót, az előzetesen megküldött „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat, 

Ifjúsági Csoport, Sclerosis Multiplex és a Reuma klub írásbeli beszámolóit, illetve a 

hozzászólásokkal kiegészített teljes beszámolót, nyílt szavazással, egyhangú 49 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök megköszönte az előzőben hozott határozatot és egyben 

felkérte a Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen írásban megküldött Közhasznúsági 

Mellékletet a szóbeli tájékoztatással együtt. A Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel. 

 

K-4/2016 Határozat: 

A  Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek az Egyesület 2016. évi közhasznúsági 

mellékletét a pénzügyi beszámolóját, pénzügyi mérlegét, a 2016. éves gazdálkodását, 

azok jelentését a szóbeli tájékoztatóval együtt, nyílt szavazással, egyhangú 49 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök szintén megköszönte a határozatot és egyben felkérte a 

Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen írásban megküldött Felügyelő Bizottság 

beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt. A Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel. 
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K-5/2016 Határozat:  

A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek a Felügyelő Bizottság 2016. évről szóló 

beszámolóját, a szóbeli tájékoztatóval együtt, nyílt szavazással, egyhangú 49 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

 

6. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök kérésére Bukta László elnök ismertette a 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete előzetesen írásban megküldött, 2017. 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.  

 

A megküldött anyaghoz szóbeli kiegészítésként a következőket mondta el:  

 

- köszöni a csoportvezetők hasznos munkáját, ismét hangsúlyozta: fontos feladat a tagsági 

díjak rendezése, melynek érdekében a csoportvezetőknek továbbra is hatékonyan kell 

fellépniük; 

- kiemelte, hogy az Elnökségnek erősíteni kell az önkormányzatokkal való kapcsolatokat, fel 

kell keresni a hivatalokat a helyi csoportvezetőkkel közösen; 

- Június 24-én a Hoórvölgye Horgászegyesület újból megrendezi a fogyatékosok számara a 

szokásos horgászversenyt; az Egyesület felkérést kapott a rendezvény megszervezésében való 

közreműködésre; jelentkezési határidő: június 02.; 

- köszönte Korenné Orosz Editnek az általa vezetett Támogató Szolgálat sikeres 

működtetését, ugyanis az ellenőrzések ott sem találnak hibákat; 

- említette, hogy nehéz a folyamatosan változó törvényi elvárásoknak megfelelni, de bízik 

abban, hogy az Egyesület tudja tartani a lépést a kihívásokkal; 

 

7. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök az előterjesztett költségvetéshez kért a küldöttektől 

hozzászólást kérdést.  

 

Mivel a küldöttektől nem érkezett kérdés hozzászólás, 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök felkérte a Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen 

írásban megküldött 2017. évi költségvetés tervezetet az elnöki szóbeli kiegészítéssel együtt. A 

Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel. 

 

K-6/2016 Határozat:  

A Küldött Közgyűlésen megjelent küldöttek a 2017. évi költségvetés tervezetet az elnöki 

szóbeli tájékoztatóval együtt, nyílt szavazással, egyhangú 49 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták 

 

8. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök megköszönte a küldöttgyűlésnek a bizalmat és áttért a 8. 

napirendi pont megtárgyalására. Röviden tájékoztatta a küldötteket MEOSZ küldött 

közgyűlésére küldöttek megválasztásának menetét és egyben átadta a szót Korenné 

Orosz Edit jelölőbizottság elnökének, aki bejelentette, hogy a jelölő bizottság 2018. évre 
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a MEOSZ soron következő Küldöttközgyűlésére az Egyesület Elnöksége küldötteknek a 

következőket javasolja: Bukta László elnök, Dr. Kertész Mátyás titkár és Ölyüs Piroska 

egyesület tagjait javasolja megválasztani. 

 
Dr. Kertész Mátyás levezető elnök megköszönte Korenné Orosz Edit JB elnökének 

előterjesztését és egyben felkérte a Küldöttközgyűlést, van e más személyére javaslat. Más 

személyre javaslat nem érkezett,  

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök ezt követően a küldötteket tájékoztatta 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.  

 

A tájékoztatót követően Dr. Kertész Mátyás 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 Dr. Kertész Mátyás levezető 

elnök nyílt szavazás elrendelésével kérte a küldötteket, válassza meg az Egyesület MEOSZ 

küldötteit: Bukta László elnök, Dr. Kertész Mátyás titkár és Ölyüs Piroska egyesület tagját. 

 

A Küldöttközgyűlést szavazásra kérte fel. 

 

K-7/2015 Határozat: 

A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Bukta László személyére tett MEOSZ 

küldött megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 49 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

K-8/2015 Határozat: 

A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Dr. Kertész Mátyás személyére tett MEOSZ 

küldött megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 49 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

K-9/2015 Határozat: 

A Küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek Ölyüs Piroska személyére tett MEOSZ 

küldött megválasztását, nyílt szavazással egyhangú 49 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

9. Napirendi pont: 

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök áttért a kilencedik napirendi pont egyebek, indítványok 

javaslatokra. 

 

Molnár Gyula kiemelte, milyen fontos és elismerésre méltó, hogy Bukta László elnök úr 

2016 évben megkapta Mezőkövesd Diszpolgára címet. Szólt a Zsóry fürdőben tapasztalt 

beléptetési anomáliákról, és javasolta, hogy az Egyesület vezetése jelezze a problémákat a 

fürdő vezetése felé.  

 

Rusinszky Lajos véleménye szerint az érdekképviselet ugyan nagyon jól működik, de 

véleménye szerint szorgalmazni kellene a parlamentben több mozgássérült képviselő 

jelenlétét a mozgássérültek közlekedési problémáinak megoldása érdekében is. 
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Braun János elmondta, hogy a parlamentben jelenleg is van kerekesszékes képviselő.  

 

Bukta László az észrevételre reagálva elmondta, hogy a Zsóry fürdő vezetése nagyon nehéz 

helyzetben van, anyagi problémákkal is küzdenek.  

Ajánlotta mindenkinek a figyelmébe a Humanitás ujságot. 

 

Kása Lajos problémaként jelezte az SZTK rendelőben tapasztalható ritka reumatológiai 

szakrendelést, valamint sérelmezte a parkolásért történő fizetési kötelezettséget. 

 

Varga Istvánné várják a Polgármester urat az összejövetelükre, ahol próbálják majd jelezni 

felé az ortopéd orvos hiány pótlásának szükségességét. 

 

Burkus Sándorné köszöni a meghívást, jó hallani az Elnök úr beszámolóját az Egyesület 

működésével kapcsolatban. További sikeres munkát kíván. 

 

Bukta László megköszönte a hozzászólásokat, ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 

a 2017-es évnek is fontos feladata lesz az „Esélyórák” folytatása a környező települések 

általános és középiskoláiban.  

 

Dr. Kertész Mátyás levezető elnök kérdezte, van-e még valakinek kérdése, javaslata. 

 

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

Megköszönte a 2016. évi munkát, mindenkinek jó egészséget kívánt, a Küldöttközgyűlést 

bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

………………………..……………….. 

Ölyüs Piroska 
jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 ………………….….……..……… …………………….………………. 

 Dr Kertész Mátyás Deáki Imréné 
 levezető elnök hitelesítő 


