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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. október 24-én a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos
helyiségében a Felügyelő Bizottság ülésén.
Jelen vannak:

Fügedi István
Kovács Antalné
Hegyi János

Felügyelő Biz. elnöke
Felügyelő Biz. tag
Felügyelő Biz. tag

Bukta László
Golyha Csaba
Panyi Tünde

Egyesület elnöke
Csoportvezető, egyesületi dolgozó
Jegyzőkönyvvezető

Fügedi István: Felügyelő Bizottság vezetője köszöntötte az ellenőrzés valamennyi
résztvevőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, és ismertette az ülés napirendjét.
Napirendi pontok:
1./ 2014. I-II-III. negyedév értékelése, IV. negyedév feladatai, szabályzatok, törvények
változásának hatása az egyesület tevékenységére.
Ea: Bukta László elnök
2./ „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat I-II-III. negyedéves munkájának bemutatása,
IV. negyedév feladok
Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető
3./ Beszámoló a Reuma klub, a Sclerosis Multiplex klub, és az Ifjúsági csoport
munkájáról.
Ea: Laki Zsuzsanna, Gáspár László, Kuruczné Panyi Tünde klubvezetők
Az előterjesztés megvitatása, elfogadása.
2./ Indítványok, javaslatok, egyebek.
Bukta László egyesület elnöke köszöntötte a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait.
Elmondta, hogy ebben a három negyedévben a nyugodtabb körülmények között
dolgozhattunk. A megváltozott munkaképességű dolgozóink foglalkoztatása jelen időben
rugalmasabbá váltak. Sokaknak már több év eltolódással kerülnek majd újra a bizottsághoz.
2013. július 1-től a kormány határozata miatt a komplex minősítésre bármikor bárkit
behívhatnak, még olyanokat is, akik nyugdíj előtt állnak. Létszám gond ebben az évben
egyesületünknél nincs. A bérjellegű és járulékok kifizetés teljes évben megoldott a
foglalkoztatás területén gondok nem adódtak. Az előző évhez képest most a támogatási keret
biztosítja a bérek és járulékok összességét.

E-mail címünk: kovesdi12@t-online.hu

Honlap: www.msmke.hu
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A 2014-es évben 16 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 támogatott havi összeg: 1.213.333.- Ft ami
változatlan az előző évihez viszonyítva. Sajnos a bér meghatározásánál minden esetben a
minimál bér összegéhez igazodóan lehet kalkulálni.
Egyesületünknél 8 fő dolgozó részére lett rehabilitációs kártya megküldve, ami a járulék
befizetéseknél jelent kedvezményeket a munkáltató számára. 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.
Egyesületünknél a bevétel megoldott a tavalyi évhez viszonyítva a sorstársi tanácsadásból
rendszeresen várható bevétel a MEOSZ-tól. A tagarányos rész után sajnálatosan alacsonyabb
összeget határoztak meg, mivel a tagdíj befizetési morálunk igen pocséknak mondható. Az
üdülő működtetéséből bevételünk a várthoz képest magasabb összegre tehető, több vendég
pihent 2014 évben mint tavaly. Bevételeink nagy részét rendezvények finanszírozására
fordítjuk ilyen volt az idei szünidő búcsúztató, az idősek napi megemlékezés ami november
20-ára van tervezve illetve a mikulásnapi rendezvény amit az IFI csoport szervez.
Kaptunk a Városi Önkormányzattól ebben az évben is támogatást. Ebből viszont tudunk a
Reuma klub és SM klub működéséhez, rendezvényeihez hozzájárulni. Reuma klubunk
továbbra is nagyon jól működik köszönhető a klubvezető Laki Zsuzsa és csapatának sokszor a
városi rendezvényeken képviseli egyesületünket.
A NEA-tól erre az évre 420.000.- Ft-ot nyert egyesületünk működésünkre, valamint az
esélyórák szervezésére szintén 426.500.- Ft-ot kaptunk. Esélyóráinkat november hónaptól
kezdődően tartjuk az általános iskolákban vidéken és Mezőkövesden egyaránt szervezés alatt
áll.
A Támogató Szolgálat a 2013-as évre 9.320.000.- Ft kapott működésre, ami megegyezik az
előző évi támogatással. Ez összeg a bér, járulékkötelező emelésére és a két gépkocsik
fenntartását biztosítja, fejlesztésre sajnos nem marad. Ez év I-III. negyedév irodaszer és
nyomtatvány kiadás minimális összegű volt. Ezzel is takarékoskodott egyesületünk.
Fügedi István: 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 2014-es gazdasági
évet követően is veszteség mentesen zárulhat. Az ez évi költségvetés is úgy tűnik, hogy
megoldott. A továbbfoglalkodatás érdekében kérte az egyesület elnökét figyelmesen készítsék
el a pályázatot az NRSZH felé. Javasolja újból a tagdíj összegnek emelését, mivel a tavalyi
statisztika azt mutatja, hogy kevés volt a befizetés, nyilatkoztatni kell a tagokat, hogy tagok
akarnak e maradni?
Takarékosság szempontjából javasolja, szintén vegyék figyelembe az esetleges irodai
összevonást, áramszámla költségcsökkentése érdekében.
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Fügedi István: Áttérve a második napirendi pontra, kérte a szolgálatvezetőt ismertesse eddigi
munkájukat.
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 ellátási 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 ami az előző
évivel azonos összeg. Az egyik gépkocsivezető közvetlenül az egyesület alkalmazásában áll,
egy megállapodás keretében biztosítja a szolgálat részére a munkavégzést. A MEOSZ-tól
kaptunk még a 2014-es évre 200.000.- 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.
A fenntartó elégedett a szolgálat munkájával, mind szakmai, mind egyéb téren. A kötelezően
előírt feladategységeket túllépve teljesítettük a 2013-as 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.
Ebben az évben 2014. július 17-én volt az NRSZH ellenőrzése: hiányosságot nem találtak,
ami köszönhető a naprakész jelentések pontosságára. Ellenőrzés 2014 évre már a hivatalok
részéről már nem várható. A 2015. évi pályázatot eltolta az NRSZH július 1-ig ami azt jelenti,
hogy a jövő év első felére automatikusan meghosszabbításra kerül a finanszírozás, annak
összege nem tudott.
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 jó munkát
végez. Lelkiismeretes odaadó tevékenysége eredménye az ellenőrzések folyamatos pozitív
visszajelzései.
Fügedi István 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

4. oldal

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.
többlettámogatást forráshiány miatt. 2014-es évben újból beadtuk a pályázatot, a további
működésh, amit sajnos forrás hiányra való hivatkozással elutasítottak.
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 stb. és a megigényelt összegnél figyelembe veszik az előző év teljesítését.
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 beválalni
Korené Orosz Edit: Tény, hogy télen többen veszik igénybe a gépkocsik szolgálatát. Sajnos
az idén 20 szerződés szűnt meg.
Hegyi János FB. tag: Úgy látja, hogy rendszeres havi, negyedéves szinten a feladat teljesítve
van. Megköszönte Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 2014. I-III negyedévi szakmai
beszámolóját és úgy látja, hogy a 2013-as év a törvények között jól működik.
Fügedi István: Áttérve a harmadik napirendi pontra, kérte a csoportok vezetőit ismertessék
eddigi munkájukat.
Laki Zsuzsanna Reuma klubvezető a következőket mondta el: A klub 9 éves működik a
Mozgássérültek Egyesületén belül, a jelenlegi taglétszámuk 147 fő. A taglétszámot kisebb
csoportokra osztottuk fel, 8 fő csoportvezető van, kik aktívan segítik a reuma klub munkáját.
Természetgyógyász csoport, szemtorna, gerinctorna csapatunk van. Havi rendszerességgel 2
fő előadó állandó jelleggel tart változatos figyelemfelkeltő tájékoztatást az egészséges
életmódra.
Ezután Laki Zsuzsanna havi szinten ismertette a klub által szervezet programokat –melléklet Laki Zsuzsanna klubvezető megjegyezte, hogy július és augusztus hóban szünet van, amit
igény szerint szükség esetén kirándulással töltik el. A 2014 I-III. negyedév beszámoló
mellékelve. A reuma klub munkájának elhangzását követően áttértek az SM klub
beszámolójára.
Gáspár László egyesületünk SM klubvezetője megtartotta az SM klub működéséről 2014.
évi beszámolóját. A beszámoló mellékelve.
Kuruczné Panyi Tünde: Ifjúsági csoport vezetője megtartotta az IFI klub működéséről
2014. időarányos beszámolóját. A beszámoló mellékelve.
Fügedi István: Megköszönte az egyesület klubjainak vezető a beszámolóit, mindenkinek
gratulált és további sikeres munkát kívánva összegezte az ellenőrzés tapasztalatait.
Összegezve megállapítható:
A Felügyelő Bizottság összefoglalójában megállapítja, hogy az egyesület 2014. évi eddigi
tevékenysége megfelelt a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
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Az egyesület megalakítása óta a célnak és jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a
rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen használja fel. A szervezett programok jól
szolgálják a fogyatékkal élők elvárásait. A MEOSZ-szal, társegyesületekkel,
önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel kiépített jó kapcsolatot továbbra is fenntartja.
Fügedi István FB.elnöke: Megköszönte az egyesület valamennyi vezetőjének beszámolóit, a
hátralévő időre jó egészsége és sok sikert kívánva bezárta a felügyelő bizottsági ülést.
Mezőkövesd 2014. október 25.
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Bukta László Elnök

