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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete széldlázrínak hivatalos helyiségében
20 1 8. mtírcius 24 -én me gtartott

Jelen vannak:

A

Küldöttközgyűlésen.

mellékelt Jelenléti ív szerint, valamint Tállai András parlamenti és

adóügyekért felelős államtitkar, minisÍerhelyettes.
1.

Napirendi pont:

Bukta LászILő, az egyesület elnöke és egyben a levezetőelnök szeretettel köszöntötte
Küldöttközgyűlésen

a

megjelenteket, valamint megemlékezett az elhunytakról.

Megállapította, hogy 55 küldött jelent meg a 95 főből, így a Küldöttközgyűlés
A jegyzőkönywezető

határozatképes.

és hitelesítők és a számlálő bizottság személyeinek megválasztása:

Bukta' Lászlrő levezetőelnök: felkérte a Küldöttközgyűlést, válassza meg

a

jegyzőkönywezető és a jegyzőkönyv hitelesítők szeméIyét.Jegyzőkönywezetőnek: Ötytis
Piroskát, hitelesítőknek: Márkus Mária Noémit, valamint Deáki Imrénétjavasolta. A
megjelentek részéről nern volt más javaslat.
HatározathozataI:
K_1/2018 Határozatz

A Küldiitt

Közryűlésen megielent küldiittek jegyzőkönyv vezetőnek Ö$iis Piroskát,
hitelesítőknek Márkus Mária Noémit és Deáki Imrénétnyílt szavazással, eryhangú 55
i

gen

sz av a

Bukta

zattal, f.artőzko dás é s ellen

sz

av azat

nélkül m e gválasztották

levezetőelntik felkérte a Küldöttközgyíilést, nyíIt szavazással válassza meg a
háromtagú Számláló Bizottságot. Szrímltíló Bizottsági tagoknak - akik nyilatkozttík, hogy
megválasztást követően abizalmat elfogadjak - Pető Mátyásné, Márkus Mária Noémit'
valamint Deáki Imrénétjavasolta. A megjelentek részérőlnem volt más javaslat.
LászILő

Határozathozatal:

K-2l20l8Határozatz
Küldi'ttközgyűlésen megielent küldtittek Számláló Bizottsági tagoknak Pető
Mátyásnét, Márkus Mária Noémit és Deáki Imrénétnyílt szavazással, egyhangú 55 igen

A

szav azatta|, tartőzkod

á

s és ellen szavazat nélkü l n e gvála sztottá k.

Bukta Lász|ő levezetőelnök ismertette

a napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. A

Küldöttközgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása,
jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszátrriálő bizottság

jegyzőkönywezető,
megválasáása.

2. A

Mozgássérültek Mezőkövesdi Eryesii|ete 2017. évi mérlegének'gazdasági,
tevékenységi beszámolójának és közhasznúsági mellékleténekbemutatása (Az írósos
előterjesztés 20I8. marcius 12-én lrerijl kiküldésre.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szóbeli kiegészítéselőterjesztője: Bukta Lász|ő elnök, Monokiné Suhaj Viktória
pénzügyi vezető és Ducsai Judit mentor-tanácsadó
A Mozgássérültek Mezőkiivesdi Eryesülete Felügyelő Bizottságának beszámolója
'
Előterjesztő: Fügedi István FB. Elnök
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Etikai Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Erdős Marietta E.B. Elnök
A mérleg, gazdasági és tevékenységibeszámoló, valamint a közhasznú mellék|et
vitája, majd szavazás az elfogadásról
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2018. évi munkatervének, költségvetési
tervének bemutatása, előterj esztése Előterj esztő : Bukta Lászlő elnök
A tervezet megvitatása, elfogadása_ szavazás
Tisztségviselőkválasztása titkos szavazással
Elnökségi tag 1 fő Balogi Sándomé halálamiatt'
Felügyelő Bizottsági tag1 fő, Tari Vince lemondása miatt
Indítviínyokjavaslatok

Bukta Lászlrő levezetőelnök: felkérte a Küldöttközgyűlést, az írásban megküldött
napirendi pontokhoz kiegészítő javaslatuk Van-e? A KüldöttközgyúIés
küldöttéitől más napirendi pont javaslat nem érkezett.
Haténozathozatal;
K_3/2018 Határozatz

A Küldött Közryűlésen a

megielent küldöttek a napirendi pontokat nyílt szavazással
egyhangú 55 igen szavazatta|,tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták

2.

Napirendi pont:

Bukta Lász|ő elnök megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2017. évben végzett
közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves munkáját. (Kozhasznúsági beszámoló
2017. mellékelve!)

Szóbeli kiegészítéskéntröviden beszélt az egyesület2}I7 évi munkájáról:
- a települési csoportvezetók áItal végzett feladatokról;
- a tagdijftzetési morál romlásiíról ;
- az egyesületnél történő foglalkoztatásról,
- a szabadidős tevékenységről, az üdülési alapítváty Erzsébet programjríról, a megváItozott
munkaképességű dolgozók üdültetéséről,
-atagnyilvéntartőrendszerműködésérőI,hasznáIatárőI,
- dicsérte az egyesületnéI 12 éve működő Reuma klubot;
- kulturális működésnél szintén a Reuma klubot dicsérte mog, akik minden városi
megmozduláson aktívan j elen vannak.
- elmondta, hogy a foglalkoztatottak táÍnogatását 2}l7januar l-től 20 főrőI 10 főre
csökkentette az NRSZH, melyet azonban2017. marcius 30-i értesítésszerint visszaemelt 17
főre,
- sző|tazezévi foglalkoztatásról és páIyazati keret összegekről,
- az egyesületnél működő I|úsági Csoport munkájáról,
- a folyamatos ellenőrzések pozitív tapasztalatairől,
- az NRSZH által nyújtott egyszeri közel 580 ezer forint tiímogatás felhasználásiíról, melynek
keretében megújult a széldtáz és a telephely irodahelyiségeinek világítása.
- kiemelte az eséIyőrák fontosságát a közvélemény formálásában, beszélt a proglam sikeres
mÍiködéséről, egyben megköszönte aszeÍvezőknek, résztvevőknek a közreműködést;
-J-

_

mondott az egyesület dolgozóinak, közreműködőknek a megrendezett
valamint az,,Idősek napja" rendezvény sikeréért;
csuztatő",
,,Szi.inidőbú
- elmondta' men4yire fontosak a fent felsorolt tevékenységeka közhasznúság feltételeinek
való megfelelésben.
köszönetet

Tállai András parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes az elnöki

beszrímolót követően szót kért. Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy korábban szinte
minden évben megjelent az Egyesület rendezvényein, és minden alkalommal megállapítja,
milyen sokat jelent az összefogás, és mennyire odaf,rgyelnek egymásra az E'gyesület tagjai.
Megemlítette, hogy Bukta LászIő vezető egyénisége nagyrabecsülésre, tiszteletre és
elismerésre méltó. Előbb elmondott érdemek miatt nagyon szívesen segít, amikor Elnök ur
hozzá fordul segítségért.Az elért eredmények következménye volt a 2017 évben Egyesület
által elnyert ,,Pro LJrbe'' díj is' melyhez ezúton is gratulált, valamint gratulált a 2017. évben
MNB támogatással vásárolt új szolgálati akadálymentes gépjárműhöz.

Bukta Lász|ő levezetőelnök kéréséreMonokiné Suhaj Viktória könyvelő ismertette az
Egyesület 2017. évi közhasznúsági pénzngyi beszámolóját, a 2017. évi közhasznúsági
mellékletet, apénzigyi mérleget' 2017. éves gazdálkodását. (A beszrámoló mellékelve).

Bukta Látsz|ő megköszönte a kozÁasznúsági melléklet részletes ismertetését,majd felkérte
Ducsai Judit mentor_tanácsadót, beszéljen pár szőt a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásával kapcsolatos teendőkről, feladatokról. (A beszrímoló mellékelve.)

3.

Napirendi pont:

LászILő levezetőelnök kéréséreFügedi István a Felügyelő Bizottság elnöke
tájékoztatta a küldötteket a 2017. évi ellenőrzésekről, megtartotta beszrímolóját. A Bizottság
tagjai az ellenőrzések soriín megállapították, hogy az Egyesület pénzngyi gazdá|kodása a
jogszabáIyoknak megfelelő volt, a 2017 . évi hatósági és más szervek áltaÍ végzett pénzügyi és
más területen történt ellenőrzések soriín mindent rendben találtak az ellenőrzést végzők. A
Közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasolta a Küldött közgyiilésnek. (A beszámoló
mellékelve).

Bukta

4.

Napirendi oont:

A Felügyelő Bizottság beszámolóját követoen Bukta Lászlrő levezető elnök felkérte azBtikal
Bizottság vezetőjét, Erdős Mariettát, ismertesse a megjelentekkel a Bizottság 2017. évi

jelentését.(A beszámoló mellékelve).

5.

Naoirendi pont:

Bukta Lász|ő levezetőelnök megkérte a jelenlevőket, hogy
j

a beszámolókhoz véleményüket,

avaslataikat mondj ak el.

Gere Józsefné Tiszakesziről nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki az Egyesület'
különösen a mezőcsáti iroda vezetője, Ducsai Judit felé a tagság szétmára nyújtott
segítségekért.

Molnár Gyula Mezőkeresztes: egyetért Á[amtitkár únal, hiszen Bukta LászIő minden
évben sikerrel vezeti az egyesületet - megjegyezte, hogy ebben a sikerben valóban
mindannyiuk munkája is benne van.

4

Bukta Lász|ő levezetőelnök

KüldöttközgyÍilést, fogadja el
kiegészítve,a Küldöttközgyűlést

megköszönte a hozzászőIásokat és egyben felkérte a
a közhasznúsági szóbeli beszámolót a hozzászólásokkal
szav azásra kérte fel.

Határozathozatal:

K-4l2018Határozatz
A Küldt'ttkiizgyűlésen megielent küldöttek a 2017. 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
hozzásző|ásokkal kiegészítettteljes beszámolót, nyílt szavazással, eryhangú 55 igen
szav azattal, i'artőzkod á s é s ellen szavazat n élkül elfo ga dták
Bukta Lászlő levezetőelniik megköszönte az előzőbenhozott határozatot és egyben felkérte a
Küldöttközgyűlést fogadja el az előzetesen írásban megküldött KöZhasznúsági Mellékletet a
szóbeli táj éko ztatás s al e gyütt. A Ktildöttkö z gyűlé st szav azásr a kérte fel.
Határozathozatal:

K_5/20l8 Határozatz

A

Küldöttkiizgyűlésen megjelent küldöttek az Eryesület 2017. évi közhasznúsági
mellékletéta pénzüryi beszámolóját' pénzügyi mérlegét,a 2017. éves gazdálkodását'
azok jelentését a szóbeli tájékoztatóval együtt, nyílt szavazással, eryhangú 55 igen
szav azatta|, tartő zkod á s é s ellen szavazat n élkül elfo gadták

Bukta Lászlrő levezetőelnök újból megköszönte a határozatot és egyben felkérte a

el az

előzetesen írásban megküldött Felügyelő Bizottság
beszrímolóját a szóbeli kiegészítésselegytitt. A Küldöttközgyíílést szavazástakérte fel.
Küldöttközgyűlést

fogadja

Határozathozata|:
K_ó/2018 Határozat:

A

Küldt'ttközgyűlésen megielent küldöttek a Felügyelő Bizottság 2017. évről szóló
beszámolóját, a szóbeli tájékoztatóval eryütt' nyílt szavazással, egyhangú 55 igen
szav azattal, tartő zkod á s é s ellen szav azat n élkü l elfo ga dták.
6.

Napirendi pont:

Bukta Lászlő elnök ismertette a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete előzetesen írásban
megküldött,2018. évi gazdáIkodásának költségvetés tervezetét. (A beszámoló mellékelve)
Egyebek mellett kihangsúlyozta, hogy az e|őző évekhez hasonlóan nehéz olyan tewezetet
készíteni,ami l}}Yo-os hiszen a bevételek forrása továbbra is igen bizonytalan, elthez
viszonyítva a kiadások már sokkal jobban körvonalazhatóak.

A megküldött anyaghoz szőbeli kiegészítéskénta következőket mondta

el:

köszöni a csoportvezetők hasznos munkáját, ismét hangsúlyozta: fontos feladat a tagsági
díjak rendezése, melynek érdekébena csoportvezetőknek továbbra is hatékonyan kell
fellépniiik;
- kiemelte, hogy az Elnökségnek erősítenike|l az önkormrínyzatokkal való kapcsolatokat, fel
kell keresni a hivatalokat a helyi csoportvezetőkkel közösen;
- köszönte Korenné orosz Editnek az általa vezetett Támogató Szolgálat sikeres
működtetését, ugyanis az ellenőtzések ott sem találnak hibákat;
_

-5-

- említette, hogy nehéz a fo|yamatosan vá|toző törvényi elvrírásoknak megfelelni, de bízik
abban, hogy az Egyesület tudja tartani a lépésta kihívásokkal;
7.

Napirendi pont:

Bukta Lász|ő levezetőelnők az előterjesztett költségvetéshez kért a küldöttektőlhozzászőlást
kérdést.

Mivel

a

küldöttektől nem érkezett kérdéshozzászőIás,

Bukta Lász|ó levezetőelniik felkérte a KüldöttközgyÍilést fogadja el az elózetesen írásban
megküldött 2018. évi költségvetés tervezetet az elnöki szóbeli kiegészítésselegyütt. A
Küldöttközgyűlést

szav azásta kérte fel.

Hatátrozathozatal:

K-712018Határozatz
A Kiildött Közgyűlésen megjelent küldtittek a 2018. évi költségvetés tervezetet az elntiki
szóbeli'tájékoztatóval együtt, nyílt szavazással, egyhangú 55 igen szavazatta|,
Íartőzko dás és ellen sz av azat nélkiil elfo gadták
8.

Napirendi oont:

Bukta Lász|ő levezetőelniik megköszönte a küldöttgyűlésnek a bizalmat és áttért a 8.
napirendi poát megtérgyalására, átadta a levezetést Dr. Kertész Mátyásnak az Egyesület
titkarának.

ismertette a jelölés és a választás rendjét, röviden tájékoztatta a
küldötteket és egyúttal átadta a szőt Korenné Orosz Edit jeliilőbizottság elniikének' aki
bejelentette, hogy Tari Vince az egyesület Felügyelő bizottságanaktaga egyéb családi okokra
való tekintettel lemondott. Bejelentést követően visszaadta a szőt Dr. Kertész Mátyás
eryesület titkárának, aki Tari Vince munkásságát megköszönve, azt méItatva' a bejelentés
tudomásul vételétkérte a küldöttektől és egyben kérte a küldötteket határozzanak Tari Vince
Felügyelő bizottság tag lemondásrának elfogadásáról.

Dr. Kertész Mátyás

Hatétrozathozatal:
K_8/2018 Határozatz

A Küldi'tt

Közgyűlésen megielent küldiittek Tari Vince lemondását, nyílt szavazással

egyhangú 55 igen szavazattal,tartőzkodás

és ellenszavazatnélkül elfogadták.

Dr. KertészMáúyás egyesület titkára visszaadta a szőt Korenné orosz EdÍt jelölőbizottság
elniikének A jelölő bizottság nevében Korenné orosz Edit ismételten köszönetét fejeáe ki a
lemondott Tari Vince eddig végzett munkáját, és egyben kívríntnagyon jó egészséget
családjrínak is. A küldötteknek az t$ Felügyelő Bizottság tagjának megválasáására tett
javaslatot. Bejelentette, hogy a jelölőbizottság munkáját követően a Felügyelő Bizottság tag
személyére előterj esztést tesz NyitraÍnéJuhász Margit személyében.

Dr. Kertész Mátyás

titkára röviden bemutatta Nyitrainé Juhász Margitot a
Küldöttközgytilés résávevőinek. Felkérte Nyitrainé Juhász Margitot rövid személyes
bemutatkozásélra. A bemutatkozást követően Nyitrainé Juhász Margit kinyilatkozta a felkért
jelölést elfogadja. Dr. Kertész Mátyás egyesület titkríra javasolta a Küldöttközgyíílésnek
eg5resület

Nyitrainé Juhász Margit jelölő listára való felkerülését.

-6-

Határozathozatal:

K-9l20l8}Jatározatz
A Küldi'tt Kiizgyűlésen megjelent küldtittek

nyílt szavazássa|

egyhangú 55 igen

szavazatta|, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Nyitrainé Juhász Margit listríra való

felkerülését.

Dr. Kertész Mátyás egyesület titkára

kérdéskénttette fel: Van-e
javaslat? Más személyre javaslat nem érkezett.

más személyre

Dr. Kertész Mátyás egyesület titkrára visszaadta a szőt Korenné orosz Edit jelölőbizottság
elnökének A jelölő bizottság elnöke Balogi Sándorné elhunyt elnökségi tag helyére, új
elnökségi tagságra tett javaslatot. Bejelentette, hogy a jelölő bizottság munkáját követően
elnökségi tag személyére előterjesztést tesz Panyi Ttinde személyében.

Dr. KertészMátyás egyesület titkára röviden bemutatta Panyi Ttindét a Küldöttközgytilés
résávevőinek. Felkérte Panyi Tündét rövid személyes bemutatkozásfua. Ezt követően Panyi

Ttinde kinyilatkozta a felkért jelölést elfogadja. Dr. Kertész Mátyás egyesület titkiára javasolta
a Küldöttközgyűlésnek Nyitrainé Juhász Margit jelölő listríra való felkerülését.

Határozathozatal:
K_10/2018 Határozatz

A Küldött

-Közryűlésen megielent küldöttek nyílt egyhangú 55 igen szavazattal,
tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Panyi Tünde listríra való felkerülését.

Dr. Kertész Nlátyás eryesület titkára kérdéskénttette fel: van-e más Személyre
javaslat? Más személyre javaslat nem érkezett.
Dr. Kertész Mátyás egyesület titkára tájékoztatta a Küldöttközgyűlést a vezetőségi tagok
összetételéről. Felügyelő Bizottságtagára,1 fő míg az Egyesület Elnökségi tagjrínak szintén
1 fó tag megválasáása keriil sor titkos szavazással. SzavazőIapok kiosáását követően, a zárt
urnában összegyíijtött szavazatokkal a szavazatszámlálő bizottság tagjai felre vonultak a
szavazatok összesziímláláséra. Szavazatszlámláló bizottság munkájának befejezésével felkérte
Dr. Kertész Mátyást, hogy ismertessék a szavazások eredményét. Ami az a|ábbiak szerint
alakult:

Dr. KertészMátyás egyesület titkára tájékoztatta a Küldöttközgyűlést:

megjelent küldöttek

száma:55, beérkezett érvényesszavazatok száma 55. ebből

Felügyelő Bizottsági tag poziciőr

az

Nyitrainé Juhász Margit személyére 50 érvényesszavazat érkezett.

Elnökségi tag pozícióra:
Panyi Tünde személyére 55 érvényesszavazat érkezett.

Dr. Kertész Mátyás eryesület titkára

gratulált

a

megválasáott tisáségviselőknek,
a küldöttgyűlésnek a megválasztott vezetőségi tagoknak a bizalmat, átadta a

megköszönte
levezetést Bukta LászIő levezetőelnöknek.
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Bukta LászlLő levezetőelnök szintén megköszönte vezetők nevében aközgyÚtlés bizalmát, a
megválasáott tisztségviselő tagoknak pedig jó egészséget'jó munkát kíviínt'majd áttért a
kilencedik napirendi pont egyebek, indítvrínyok javaslatokra.

a MEOSZ elniikségi tagia gratulált az elért eredményekhez. Néhríny
mondatban tájékoztatást adott az iú gépkocsiszerzési lehetőség, az ,,AIJTO+'' konstrukció
fontosabb jeLlemzóiről, kihangsúIyozta, hogy pályázat formájában kell benyújtani az FSZK
felé az igényeket. Külön felhívta a figyelmet, hogy minden pályazatikiírásnak maradéktalanul
meg kellfelelnie az igénylőknek.
Székely József,

Rusinszky Lajos Hejőpapiról a gépkocsiszerzésselkapcsolatosan tett fel kérdéseket,melyre

kielé gítő v álaszokat kapott.

Frank Tünde Emődről

etrmondta, hogy fogyatékossági tétmogatás miatt fordult az illetékes
bizottsághoz, és felhír,ta a Íigyelmet, tapasztalata alapjÍn minden betegséget fel kell ttintetni
az igénylésleadásakor a hiíziorvosi beutaló nyomtatviínyon.

Kertész Mátyás titlcír hozzátette, hogy a háziorvosnak kell megfelelően kit<llteni

papírokat, figyeljen oda mindenki, mert ez dönto lehet a bírálatkor.

a

Bukta Lászlő megköszönte a hozzászólásokat, valamint rövid tájékoúatást adott még a
közlekedőképesség minősítéssel kapcsolatosan.
Eztkovetően megkérdezte, van-e még valakinek kérdése,javaslata.
Miután indíwéyty, javaslat nem volt, megköszönte a megjelenteknek a figyelmét, ttirelmét.
Megköszönte a 2017. évi munkát, mindenkinek jó egészségetkívánt, a Küldöttközgyiilést
bezárta.

K.m.f.
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