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    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: 2013. június 27-én a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos 

helyiségében  a Felügyelő Bizottság ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Petrán József  Felügyelő Biz.elnöke 

      Bukta László  Egyesület elnöke 

     Tari Vince   Felügyelő Biz.tag 

     Moldoványi László Felügyelő Biz.tag 

     Kovács Antalné Felügyelő Biz.tag 

     Nagy Imréné  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Petrán József: Felügyelő Bizottság vezetője köszöntötte az ellenőrzés valamennyi 

résztvevőjét. Megállapította az ülés határozatképes, és ismertette az ülés napirendjét. 
 

Napirendi pontok 
 

1./ 2013. év feladatai, szabályzatok, törvények változásának hatása az egyesület 

tevékenységére. 

   Ea: Bukta László elnök 

 

2./ Indítványok, javaslatok, egyebek. 

 

A napirendi pontok ismertetését követően átadta a szót Bukta Lászlónak egyesület 

elnökének tájékoztassa a Felügyelő Bizottságot az eddig végzett 2013. évi munkáról és 

a hátralevő feladatokról. 

 

Bukta László egyesület elnöke köszöntötte a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait. 

Elmondta, hogy ebben az évben a fogyatékkal élők részére a szabályok pozitív irányba 

indultak. A régebben leszázalékoltak foglalkoztatása jelen időben rugalmassabbá 

váltak. Sokaknak egy év eltolódással kerülnek újra a bizottsághoz. 2013. július 1-től a 

kormány határozata miatt a komplex minősítésre bármikor bárkit behívhatnak, még 

olyanonak is, akik nyugdíj előtt állnak. 

 

Létszám gond ebben az évben egyesületünknél nincs. A bérjellegű és járulélék 

kifizetés teljes évben megoldott a rehabfoglalkoztatás által, mely teljes mértékben 100 
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%-osan támogatott. Tavaly egyesületünknek 2,4 millió többlet kiadást jelentett a 13 fő 

csm. foglalkoztatása, melyet sikerült más forrásból kigazdálkodni. 

 

A 2013-as évben is 13 főt foglalkoztatunk még pedig úgy, hogy csökkentett 

munkaidőben dolgoznak, a foglalkoztatottak egy része kapott magasabb bért a 

minimálbérnél beosztásuk és iskolai végzettségük alapján. Az NRSZH által támogatot 

havi összeg: 1.213.333.- Ft. 

 

Egyesületünknél 8 fő dolgozó részére lett rehabilitációskártya megküldve. Az I-II-es 

csoportú megváltozott munkaképességű dolgozók nem kaphatnak, mivel akkor újból 

komplex vizsgálatra kellene menniük és járandóságuk is megváltozhatna. Ennek az 

előnye, hogy a munkáltatónak a szociális hozzájárulási adót nem kell azon 

munkáltatók után fizetni, akiknek rehabilitációs kártyájuk van. 

 

A 2013-as év végén Nagy Imréné nyugdíjba megy, kinek pótlása szükséges. Újhelyiné 

Bukta Mónika viszont csak ez év végéig dolgozhat, mivel nem megváltozott 

munkaképességű dolgozó, csak az I. fokú orvosi igazolás alapján van foglalkoztatva, 

de több mint valószínű a következő évre megbízási díjjal pályázat terhére 

foglalkoztatja egyesületünk. 

 

Petrán József: Az ez évi költségvetés úgy tűnik, hogy megoldott. A jövőre a 

létszámcsökkentés szükségessé válik, fel kell mérni, hogy van elegendő munka 

ugyanennyi fő foglalkoztatássára a jövőre? Javasolja újból a tagdíj összegnek 

emelését, mivel a tavalyi statisztika azt mutatja, hogy kevés volt a befizetés, 

nyilatkoztatni kell újból a tagokat, hogy tagok akarnak e lenni? 

 

Bukta László: Egyesületünknél a bevétel megoldott a tavalyi évhez viszonyítva a 

sorstársi tanácsadásból rendszeresen várható bevétel a MEOSZ-tól. A tagarányos rész 

után még nem tudjuk mennyi várható erre az évre. Továbbá az üdülő működtetéséből 

is várható bevétel, melynek összegéből a karbantartása és korszerűsítését végezzük el. 

Ebben évben várható összeg az üdülésből: kb. 1,2 millió Ft. 

 

Kaptunk a Városi Önkormányzattól ebben az évben is támogatást. Ebből viszont 

tudunk a Reuma klub és SM klub működéséhez, rendezvényeihez hozzájárulni. Reuma 

klubbunk sokszor a városi rendezvényeken képviseli egyesületünket. 

 

A NEA-tól erre az évre 421.600.- Ft-ot nyert egyesületünk működésünkre. 

 

A Támogató Szolgálat a 2013-as évre 9.320.000.- Ft kapot működésre. Ez összeg a 

bér, járulék és a két gépkocsik fenntartását biztosítja. 

 

 

 



3. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

Takarékosság szempontjából 2012. évben a tél közeledtével évvégén irodai helyek 

működését szüneteltettük, az ott dolgozó munkavállalóink költöztek össze 

egyesületünknél a fűtés, áramszámla költségcsökkentése érdekében.  

 

Az internet kapcsolat új díjcsomag megkötéssel szintén biztosított és kedvező az 

egyesület részére. Ez év I. félévében irodaszer és nyomtatvány kiadás minimális 

összegű volt. Ezzel is takarékoskodott egyesületünk. 

 

Egyesületünk a MEOSZ-tól sorstársi tanácsadói pályázatra 900.000.- Ft-ot kapott a 

2012-es évben. Ez évben is tovább működik, melyet Gáspár László és Balogi 

Sándorné sorstársi tanácsadóink végzik, melyet az egyesülethez érkező sorstársakról, 

akik tájékozódni szeretnének ügyes - bajos dolgaikról „Tanácskérők nyilvántartását„ 

vezetünk. 

 

Kiadásainkat növelte az alábbi: 

 

A GYES-t megszakítva visszajött Tóthné Karkecz Tünde szociálisgondozó, új 

takarítői munkakörbe, aki 4 órásként lett foglalkoztatva június 23-tól. Ez 400-500-eft 

plusz kiadást jelent 2013. október 12-ig. 

 

Az elöző években megkötött biztosításaink is tovább növelik kiadásainkat, mely 

hasonló a tavalyi évhez. Ez évben a „Bokréta” üdülő tető és kémény felújítása: 

480.000 forint, szennyvíz csatorna 385.000 forintba került. Ugyan csak ez év tavaszán  

az apartman bejárati ajtó cseréje egy 16 ponton záródó ajtó váltotta fel ami 70.000 

forintba került. Minden beruházással összefüggő kiadások ami a „Bokréta” apartman 

házzal kapcsolatos szükséges a Hóor Völgye Horgász egyesületet értesíteni. 

 

Megemlítette, hogy az Erzsébet programba vették ismét a Zsóry üdülőnket, mely 

sajnos az elején rosszúl lett meghirdetve az interneten, az üdülési Alapítványt terheli a 

hiányosság, ugyanis teljes panzióval lett megjelölve. Az addig jelentkezőket újra 

kellett értesíteni, hogy az üdülőnk apartmanként önellátóként funkciónál. Így 12 főt 

veszítettünk el mindjárt az elején az üdülési szezonnál. Röviden ismertette az Erzsébet 

üdülő kártya felhasználásával az üdülési lehetőséget. 

 

Petrán József: Kérdezi, hogy augusztusig mennyi bevétel várható az üdülésből? 

 

Bukta László: Szerinte 1,2 millió várható, mely szerint ez erre az évre elég jó. 

 

A szállító szolgálatnál figyelemmel kisérjük a gépkocsik öregedését, kigyűjtjük azok 

műszaki állapotukra ráfordított kiadásaikat. Errről várjuk majd az elnökség döntését a 

gépkocsi esetleges lecserélésére javaslatát. 
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Petrán József kérdezi: Egyesületünk mennyire veszi igénybe a szállító gépkocsi 

használatát. 

 

Bukta László: A meghívásoknak továbbra is eleget kell tenni, de előtérbe kell 

helyezni a támogató szolgálatszállító járműveinek használatát! 

 

Szükségesnek tartja mielőbb egy hirlevél készítését a tagok részére, melyben a 

jelenlegi törvényekről, támogatásokról és őket érintő információkról kapnának 

tájékoztatást. Hirlevél kihordását, diák önkéntesekkel meg tudná egyesületünk oldani. 

 

Petrán József: A törvények és rendeletek állandó változása és figyelemmel kisére 

miatt gondolata szerint az egyesület elnöke tudna egy jó hírlevelet összeállítani. 

 

Bukta László: Időhiány miatt és a törvények havonta történő változás miatt, szerinte 

Humanitás egyik sajtófigyelőitől kérné inkább a segítséget. 

 

Petrán József: Felhívta az egyesület figyelmét, abban az estben hogy ha a jelen 

pillanatban foglalkoztatott takarítőnő helyett a munkaviszonyának megszűnése után új 

dolgozót foglalkoztatna ugyanebben a munkakörbe, törvénybe ütközne. A tovább 

foglalkoztatását akkor kel majd mérlegelni. 

 

Bukta László: Válaszában elmondta, hogy törvényes keretek közt van foglalkoztatva, 

határozott munkaszerződéssel. Ugyanúgy a többi megváltozott dolgozók is ez év 

végéig vannak határozott idejű szerződéssel, mindenki szerződésének lejárata előtt fog 

dönteni a további teendőkről. 

 

2./ 

 

Bukta László egyesület elnöke tájékoztatás képen elmondta, hogy az üdülőnél 2013. 

május 27-én ingyenes vagyon átadásból adódóan Kincstári ellenőrzés volt. Pozitív volt 

az ellenőrzés eredménye, megfelelőnek találta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

mely a szerződésnek megfelelően üzemel. 2016. április 6-ig tart az elidegenítési 

tilalom. 

 

Petrán József a Felügyelő Bizottság elnöke kéri, hogy a Hoor Völgye Horgász 

Egyesületteltel mielőbb rendezni kelle az üdülőre fordított költségeket. Javasolja, hogy 

Kertész Gyulával, a horgász elnökével ezt mielőbb le kellene papírozni. 
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Bukta László: Mindezt 2016. április hó után tudja csak majd meglépni.  

 

Petrán József: Megköszönte Bukta László egyesület elnökének a beszámolót. 

Megállapította, hogy az egyesület erre évre jól felkészült, eredményesen gazdálkodik. 

Az egyesület igyekszik csökkenteni a kiadásokat, a jelenlegi állapot alapján. A 2013-

as gazdasági évet követően is veszteség mentesen zárulhat. 

 

A következő ülés júlis hóban lesz, melyen a Támogató Szolgálat számol be a 

működéséről. 

 

 

Mezőkövesd, 2013. július 1. 

 

 

 

…………………………………..    …………………………… 
 Petrán József FB. elnöke      Bukta László egyesület elnöke 

 

 

…………………………………….    …………………………….. 

Tari Vince FB. tag      Moldoványi László FB. tag 

 

 

…………………………………….    …………………………….. 

Kovács Antalné FB.tag     Nagy Imréné jgyk.vez.  

 

 


