JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének hivatalos helyiségében 2012. december 06-án végzett
Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésén.
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Tájékoztatás az előző elnökségi ülés óta történtekről.
2012. évi pályázatokról, egyesület 2013. évi munka jövőjéről.

1./ A Felügyelő Bizottság elnöke az éves értékelést ismertette az egyesület munkájáról. Említést tett arról, hogy
az év eleji kötelező munkabéremelésből adódóan ( különben nem pályázhatott volna az egyesület, ha nem teszi
meg a kötelező béremelés a 2012-es évben) és így havi 180 eFt folyik ki az egyesülettől. Igaz, hogy az elnökségi
ülésen mindenki nyilatkozott a Munkaügyi Központ és az egyesület által pótolt különbözetről, mint adományt
felajánja az egyesületnek. Megjegyezte, hogy akkor egyetértett az Etikai Bizottság elnökével, hogy ez sajnos egy
belső etikai dolog.
Kifogásolta, hogy a mai napig nem történt írásos megállapodás a Zsóry üdölőnél beruházott szennyvíz
bekötésről. Javasolja, hogy a fele beruházási költséget a Horgász Egyesületnek kellene fizetni.
A napokban ellenőrizte az egyesületnél a jelenléti ív vezetését, és kifogásolta, hogy 2 fő szabadságon volt és nem
volt dokumentálva.
Úgy látja, hogy ennyi létszámot nem lehet foglalkozatni, mivel éves szinten több mint 2 millió forint az
egyesület vesztesége. Javasolja, hogy 2013. januártól új szerződés kell íratni a dolgozókkal. Az egyesület tovább
működjön, fontos a kompenzáció befizetése, csökkenteni kell a fizetéseket és nem lesz akkor ebből annyi
kiadása az egyesületnek.
2./ Bukta László egyesület elnöke elmondta, hogy a jelenlegi helyzet, amiben a napokban foglalkozik az
egyesület az a fontos. Két pályázaton is dolgozunk, az egyik a NEA ( a volt NCA), melyet még a héten,
pénteken postázni kell. A másik pályázatról is szólt, mely az egyesületnél foglalkoztatott létszám, feladatok,
működési szolgáltatások kiírásáról szól. Hogyan tovább? Ismertette az új pályázat menetét. Ha nem nyer a
pályázat, melynek 2012.december 16-ig kell, hogy beérkezzen, akkor ismét össze kell ülni az elnökségnek a jövő
évi teendőkről Tartós, vagy tranzit foglalkoztatás formájában tudja majd csak foglalkoztatni a dolgozókat.
Kérdés, hogy vállalják e majd a tranzit foglalkoztatást?
Egyesület elnöke elmondta, hogy a MEOSZ-nál több egyesület nem pályázik ezen kiírt pályázatra. Társadalmi
munkában végzik majd munkájukat.
Felügyelő Bizottság elnöke megjegyezte, hogy az egyesületnél nincs a tagokkal kapcsolattartás. Mezőcsáti
vonzás körzetben a tagdíj befizetés 90 %-os. Úgy látja, hogy a Mezőcsáti dolgozók dolgoznak a legjobban.

Bukta László elmondta, hogy a megváltozott képességű dolgozókat sajnos a sok olyan rossz intézkedés kizárja
őket a személygépkocsi súlyadó kedvezményből, a parkoló kártyák kiadásából, a LÁT-ból stb., az új
rendeletekkel, törvényekkel. Megállapítható ugyan, hogy nem valami jó a tagdíj befizetés, ezzel kapcsolatban
valamit tenni kell, hogy akik mozgássérültek, azok továbbra is tartozzanak az egyesülethez, mint valamely Civil
szervezethez.
A napokban az Állam Kincstár ellenőrzést végzett. Ellenőrzése során a Támogató Szolgálatvezető munkáját
példamutatónak ítélte. A 2011-es évet ellenőrizte, ahol a könyvelésnél volt gond, technikai hiba, mely
analitikailag módosítva lett.
Jelenlegi anyagi helyzetünket ismertette egyesületünk elnöke:
- 6,2 millió van az egyesület bankszámláján
- 1 millió Ft van lekötve
Az üdülő bevétele: 1,5 millió Ft volt ( a MEOSZ-nak még 200.000.- Ft kell átutalni ebből az összegből).
Ez a Széchenyi programnak köszönhető, akik az Erzsébet utalvánnyal üdültek Mezőkövesden. Javasolja, hogy a
kint lévő üdülő két konyháját fel kell újítani a jövőben.
Ismertette a RECIK ( ebben az évben átutaltak 155.000.- Ft-ot) és az ÖMÉFA (650.000.- Ft utalt át ebben az
évben) alapítványokkal kötött együttműködési szerződést, melyekből egyesületünk szintén pénzbevételre tett
szert. A MEOSZ úgy szintén megküldte az évre az támogatásait, mely 2.7 millió Ft.
A Felügyelő Bizottság elnöke szerint a dolgozók szerinte visszaélnek a jogszabály által adott helyzettel.
Teljesen más az emberségre való hivatkozás.
Bukta László a Támogató Szolgálat anyagi helyzetéről is szólt. Elképzelhető, hogy 200 eFt veszteséggel zárja
az évet, de ezt majd a mérlegeredmény kimutatja. A 2013-as évben 1 fő tér vissza GYES-ről, kinek a fizetett
szabadság pénz kifizetése, illetve annak helyettesítése többlet kiadást von el a szolgálat pénzből.
Ezután a Felügyelő Bizottság elnöke a banki kivonatokat és a házipénztár vezetését tekintette meg. A házi
pénztárból a napi állapot nem tűnik ki. Megállapította, hogy az egyesületnek köztartozása nincs. Bejelentette,
hogy a jövőben a hosszabb külföldi tartózkodása miatt Moldoványi Lászlót javasolja helyettesítésre.
Bukta László megköszönte a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését, a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti
az elhangzottakat.
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