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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. augusztus 8-án a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos
helyiségében a Felügyelő Bizottság ülésén.
Jelen vannak:

Petrán József
Felügyelő Biz.elnöke
Bukta László
Egyesület elnöke
Korenné Orosz Edit Szolgálatvezető
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./

„Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat Szakmai –beszámolója a 2013. I féléves
munkájának ismertetése, a II. féléves feladatok

Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető
2./

Indítványok, javaslatok, egyebek.

Petrán József FB.elnöke a napirendi pontok ismertetését követően átadta a szót
Korenné Orosz Editnek a támogató szolgálatvezetőjének tájékoztassa a Felügyelő
Bizottságot az eddig végzett 2013. évi I. féléves mnukájukról és a hátralevő
feladatokról.
Korenné Orosz Edit a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat vezetője köszöntötte a
Felügyelő Bizottság megjelent tagjait, egyesületünk elnökét. Elmondta, hogy
egyesületünknek 12 településre van működési engedélyünk és llátási szerződésünk,
amelyet mostanában frissítünk: Mezőkövesd, Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány,
Csincse, Egerlövő, Mezőkeresztes, Mezőnyárád, Sály, Szentistván, Szomolya, Tard.
Elsődlegesen Mezőkövesden van a legtöbb igényelt szállítás.
A szállító szolgálat munkáját: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő és 2 fő
gépkocsivezető végzi. A pályázat útján erre az évre 9.320.000.- Ft-ot kapott
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egyesületünk az NRSZH-tól. Az egyik gépkocsivezető közvetlenül az egyesület
alkalmazásában áll, egy megállapodás keretében biztosítja a szolgálat részére a
munkavégzést. A MEOSZ-tól kaptunk még a 2013-as évre 400.000.- Ft-ot.
A személyi segítés és a szállítás előzetes egyeztetés szerint történik. A szükséges
nyomtatványok kitöltése és környezettanulmány elvégzése után a szolgálat
munkatársainak véleménye és megbeszélése alapján dől el, hogy az igényt tudjuk-e
vállalni és maradéktalanul teljesíteni.
Erre az évre kapott feladatmutató: 3.811 egység, mely az alábbi bontásban történik:
Gondozás - ledolgozott órák száma után
= 1.207
Szállítás – elszámolható 5 kilométerenként = 2.604
Összesen
= 3.811
A személyi segítők kerékpárral közlekednek, a szállítást pedig jelenleg két, a törvényi
feltételeknek megfelelően átalakított Fiat Doblo és Opel Combo gépjárművekkel
végezzük, amelyek az egyesület tulajdonát képezik. Mint tudva levő a támogató
szolgálat 2009-től pályázati rendszerben működik, feladategységeket kell teljesíteni.
Az első ciklus 2009-2011-ig tartott (3 év), 2012-2014-ig tart a következő nyertes
pályázat időtartama.
Salgótarján által szervezett kötelező képzésekre és a képzések elvégzése
egyesületünknél folyamatosan történik.
Jelen időszakban a kreditpontok gyűjtése folyik a szolgálatvezetőnek 80 egység, a
szoc. gondozónak 60 kreditpontot kell teljesíteni. Jelenleg szolgálatvezető és az egyik
szoc. gondozó Egerbe járnak 25-25 eFt-t költséggel, 2013. novemberéig. Amennyiben
sikeres vizsgát tesznek, akkor a továbbképzési díj felét visszafizetik.
A fenntartó elégedett a szolgálat munkájával, mind szakmai, mind egyéb téren. A
kötelezően előírt feladategységeket túllépve teljesítettük a 2012-es évet is.
Kéthetente esetmegbeszélést tartottunk, ahol próbáltunk minden gondozottat és a
gondozót érintő kérdésekre választ találni.
A személyi segítők szakmai felkészültsége kiváló, sok alkalommal tanácsadással
többet segítettek, mint az orvosok. Megállapítható, hogy a gondozottak elégedettek és
a szolgálat munkatársai számára ez a legfontosabb.
2013-ban csak a szociálisan rászorult személyek ellátásáért kapunk feladategységet,
ennek ellenére szociálisan nem rászorult személyeket is ellátunk.
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Ebben az évben 2013. július 17-én volt az NRSZH ellenőrzése: néhány hiányosságot
találtak, melyek intézkedési terv készítése alapján kijavításra kerültek. Várható még
ellenőrzés a MÁK, Módszertani Köpont és a Közigazgatási Hivatal részéről.
Bukta László egyesületünk elnöke megjegyezte a fenntartónak kell kitermelni a
támogató szolgálat működését, aki biztosítja pályázat útján a működést az alábbi
megosztás arányában: 65 %-ot a támogató szolgálat, még az egyesületet pedig 35 %-os
megosztás arányában történik. Korenné Orosz Edit a kezdettől fogva vezeti a támogató
szolgálatot, igen jól.
Petrán József FB.elnöke: Kérdezi, hogy akkor ő jól tudja, hogy jelen pillanatban a
támogató szolgálatnál 4 főnek a bérét, járulékát és az 1 fő könyvelő megbízási díját
fizeti a támogató szolgálat.
Korenné Orosz Edit: Igen. Ebben az évben is, mint az előző évekhez hasonlóan most
is kértünk feladategység emelést, a túlteljesítés miatt, de tavaly sem kapott senki
többlettámogatást forráshiány miatt. 2014-es évben újból beadjuk a pályázatot, a
további működéshez.
Bukta László: Az a probléma, hogy a központi elosztástól függ majd minden, nem
tudjuk, hogy mit vesznek majd figyelembe a pénz elosztásnál pl: idősek otthonát
működtetőket, jelzőrendszert beköttötteket stb. és a megigényelt összegnél figyelembe
veszik az előző év teljesítését.
A második fél évben a resziköltség már nem nagyon terheli a támogató szolgálatot.
Itt említette meg, hogy 2013. július 17-én történt ellenőrzés során a vizes blokkot
kifogásolták, mely a fenntartó, azaz az Önkormányzat feladata lenne, de ebben az
évben a költségvetésbe nem tudják bevenni.
A MEOSZ-tól a támogatás hasonló a tavalyi évhez.
Még várjuk az 1 %-os felajánlást. Az önkormányzattól ugyanannyi a támogatás, mint a
tavalyi évben.
Bukta László egyesületünk elnöke elmondta, hogy 1 fő szoc.gondozó visszajövetele
(Tóthné Karkecz Tünde) plusz költséggel terhelte a támogató szolgálatot.
Korené Orosz Edit: Tény, hogy télen többen veszik igénybe a gépkocsik szolgálatát.
Sajnos az idén 20 szerződés szűnt meg.
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Petrán József FB. elnök: Úgy látja, hogy rendszeres havi, negyedéves szinten a
feladat teljesítve van.
Megköszönte Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 2013. I. félévi szakmai
beszámolóját és úgy látja, hogy a 2013-as év a törvények között jól működik.
K.m.f
……………………………..

……………………………

Petrán József FB. elnöke

Bukta László egyesület elnöke

…………………………………….
Tari Vince FB. tag

……………………………..
Korenné Orosz Edit szolg.vez.

…………………………………….
Kovács Antalné FB.tag

……………………………..
Hegyi János FB.tag

……………………………………..
Moldoványi László FB tag

………………………………
Nagy Imréné jegyzőkönyv.vez

Kapják: FB.Elnöke
FB.tagok
Korenné Orosz Edit

