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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. május 12-én Mezőkövesden, a Mezőkövesd és Vidéke
Ipartestület Székházának hivatalos helyiségében, a Mozgássérültek
Mezőkövesdi Egyesületének Küldött közgyűlésén.
Jelen vannak: A mellékelt Jelenléti ív szerint
Vámos Margit levezető elnök szeretettel köszöntötte a Küldött közgyűlésen
megjelenteket.
Megállapította, hogy 63 küldött jelent meg a 121 főből, így a Közgyűlés
határozatképes.
Bukta László elnök a napirendi pontok ismertetése előtt tájékoztatta a
megjelenteket: 2012. év elején a Felügyelő Bizottság elnöke tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Kérte a Küldött közgyűlést, hogy Monoki László FB
elnökre, valamint a többi közelmúltban elhunyt sorstársunkra 1 perces néma
megemlékezéssel adózzanak.
Ezután ismertette a napirendi pontokat. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
Felügyelő Bizottság elnökének halála miatt FB elnök választásra lesz szükség,
ezért javasolta a napirendi pontok kiegészítését:
7. pont.: Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása.
Az írásban megküldött Napirendi pontokat a kiegészítő javaslattal a Küldött
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Az Egyesület 2011. évi munkájáról szóló közhasznúság tevékenység
szakmai beszámoló előterjesztése.
2. A 2011. évi közhasznú tevékenység gazdasági beszámolója.

E-mail címünk: kovesdi12@t-online.hu

2. oldal

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.
3. Jelentés az Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységének
ellenőrzéséről, Felügyelő Bizottság beszámolója.
4. A beszámolók megvitatása, elfogadása – szavazás.
5. 2012. évi gazdálkodási-költségvetési tervezet előterjesztése
6. A tervezet megvitatása, elfogadása - szavazás.
7. Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása.
8. Indítványok, javaslatok.
A jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyének megválasztása:
Jegyzőkönyvezetőnek Ölyüs Piroskát, hitelesítőknek Nagy Imrénét és
Molnár Józsefnét a Küldött közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

1 .Napirendi pont:
Bukta László elnök megtartotta elnöki beszámolóját, ismertette a 2011.
évben végzett közhasznú tevékenységet, értékelte az Egyesület éves
munkáját. Kiemelte, hogy 2011. évben a készülő T/5000 tv. miatt
megkeresték a területi országgyűlési képviselőket a-célból, hogy ismertessék
velük a fogyatékossággal élők problémáit, és az új törvény bevezetésének
várható negatív hatásait. Elmondta, egyre nehezebbek a civil szervezetek
működésének feltételei, ezért is köszöni a munkatársak, tisztségviselők,
csoportvezetők áldozatkész munkáját.
Írásos anyag mellékelve!

2.Napirendi pont:
Kovácsné Gulyás Erzsébet könyvelő ismertette az Egyesület 2011. évi
közhasznúsági pénzügyi beszámolóját, a 2011 évi közhasznúsági pénzügyi
mérleget, 2011 éves gazdálkodását. Sajnálattal tudatta, hogy 2012. január 1től már nem ő végzi az Egyesület könyvelését.
Írásos anyag mellékelve!
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3.Napirendi pont:
Moldoványi László, a Felügyelő Bizottság tagja tájékoztatta a küldötteket a
2011. évi ellenőrzésről, megtartotta beszámolóját. A Bizottság tagjai az
ellenőrzés során megállapították, hogy az Egyesület pénzügyi gazdálkodása a
jogszabályoknak megfelelő volt, a 2011. évi hatósági és más szervek által
végzett pénzügyi és más területen történt ellenőrzések során mindent rendben
találtak az ellenőrzést végzők. A Közhasznúsági beszámolót elfogadásra
javasolta a Küldött közgyűlésnek.
Beszámoló mellékelve!

4. Napirendi pont:
Vámos Margit levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy a beszámolókhoz
véleményüket mondják el.
Petrik Istvánné Tard: köszönte a beszámolókat. Megkérdezte: miután
csökkennek a bértámogatások, és úgy látja, uniós pályázatokra nem pályázik
az egyesület, felvetette: nem lehetne-e ezen változtatni, esetleg lehetne
pályázatírót felkérni.
Molnár Gyula Mezőkeresztes: 1995-ben alakult az egyesület, azóta nagy
változások történtek. Nagy lett a létszám, és meglátása szerint ez
információhiányhoz vezet – nem átlátható az információáramlás. Elmondta:
rehab. foglalkoztatási munkakörök, munkahelyek szüntek meg az új törvényi
változások, valamint a gazdasági helyzet miatt. Felvetette, hogy a
gépkocsiszerzési támogatás is egyre rosszabb. Egyre nehezebb aktivitást
elérni, pl.: aláírásgyűjtés, rendezvények.
Véleménye szerint a tagnévsor nem korrekt, hiányos, nem aktualizálják az
irodában. Elmondta a Zsóry gyógyfürdővel kapcsolatos negatív tapasztalatait
az akadálymentesítéssel összefüggésben, továbbá ismételten felvetette a
jelenlévő dr. Fekete Zoltán mezőkövesdi polgármestere felé, hogy vezessék
be az Egyesület tagjainak a kedvezményes belépési lehetőséget.
Nagy Imréné: hiányolta a Reuma klub kiemelkedő munkájának
megemlítését. Nem értett egyet Molnár Gyula hozzászólásával a
tagnyilvántartással kapcsolatosan.
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Lázár Szilárd: jelezte, szintén nem ért egyet Molnár Gyula
tagnyilvántartással kapcsolatos problémafelvetésével. Elmondta, hogy a
frissített lista leadását követő 10 percen belül nem lehet elvárni az ott
dolgozóktól, hogy azonnal tudják produkálni az aktualizált listát.
Dubrovszki Istvánné szintén hiányolta a Reumaklub kiemelkedő
munkájának megemlítését, egyben méltatta annak egész éves munkáját.
Bukta László reagált pár szóban a hozzászólásokra: a Reuma klubbal
kapcsolatban elmondta, nincs elfelejtve, néhány szóban már említette, de
külön kiemelt beszámoló lesz az általa elmondott beszámoló anyag
kiegészítéseként, egyébként írásban a küldöttek meg is kapták ezeket az
anyagokat, az SM klub beszámoló anyagát szintén.
dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere köszöntött mindenkit.
Elmondta, hogy a Reuma klubot ismeri a legjobban. Nagy tisztelete az
Egyesületé, hiszen régóta ismerik egymást az Elnök úrral, nem könnyű
mostanában a helyzet. Tisztelet az Egyesületnek a tagságért végzett munkáért!
Molnár Gyulának válaszolt a felvetett problémákra: nem megoldható a
tiszteletbeli belépő; a Zsóry akadálymentesítéssel kapcsolatban elmondta,
hogy akkreditációs mérnökök vették át a létesítményt, mindent rendben
találtak.
Az Egyesület valamennyi tagjának jó egészséget kíván, valamint reméli:
jövőre is ugyanitt, ugyanezekkel az emberekkel fog találkozni.
Bukta László köszönte a Polgármester úr elismerő szavait, elmondta, hogy a
mezőkövesdi közlekedési helyzet akadálymentesítettségi szempontból egyre
jobb, azt meg tudomásul kell venni, hogy a Zsóry-ban idő kell a
parkosításhoz.
Bértámogatással kapcsolatban elmondta: pályázat e-célból nem lehetséges;
egyéb uniós pályázatra válasz: nincs miből előrefinanszírozni a bizonytalan
pénzt, nincs olyan pályázat kiírva, amit meg lehet célozni. Kihangsúlyozta:
nem csak a fizetős tagokért van az Egyesület. Dubrovszkynénak elmondta:
sajnálja a helyzetét, igyekeznek tanácsot adni, megnézik, hogyan segíthetnek
a kialakult állapotot megoldani.
Laki Zsuzsanna beszámolt a Reuma Klub 2011. évi működéséről és
tevékenységéről. Szólt a 2012. évi tervekről.
Írásos anyag mellékelve!
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Gáspár László beszámolt az SM Klub 2011. évi tevékenységéről és egyben
szólt az Egyesület tulajdonában lévő Zsóry fürdőn található hétvégi
apartmanház 2011. évi hasznosításáról.
Írásos anyag mellékelve!
Vámos Margit levezető elnök javasolta a beszámolók elfogadását.
Határozat: Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentését és a
beszámolókat a küldöttek 63 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták,
tartózkodás, ellenszavazat nem volt.

5. Napirendi pont:
Bukta László elnök ismertette az Egyesület 2012. évi gazdálkodásiköltségvetési tervezetét. Kiemelte: jelenleg a kiadások összege az, ami
konkrétan kiszámítható, a bevételek (lehetséges pályázatokon elnyerhető
összegek, valamint támogatások) a mai gazdasági helyzetben gyakorlatilag
tervezhetetlenek. Elmondta: nagy anyagi terhet jelent a költségvetésre a
foglalkoztatásból eredően a garantált bér különbözet Egyesületre nézve
kötelezően előírt megfinanszírozása. Megemlítette még, hogy jelentősen
csökkent a foglalkoztathatóság a lakásátalakítási támogatás ügyintézésének
egyesületi hatáskörből történt kivonása miatt is. Ehhez kapcsolódik, hogy
ebből kifolyólag az ügyintézéshez kapcsolódó bevétel kiesés miatt is
kevesebb pénzösszeggel gazdálkodhatnak.
Felhatalmazást kért a Küldött közgyűléstől, hogy a Mozgássérültek
Mezőkövesdi Egyesülete 2012-es évi költségvetésére, a bér- és egyéb
támogatások csökkenésére, az alkalmazottak leterheltségének csökkenésére,
továbbá a várható nehézségekre tekintettel a gazdasági helyzet rendezése, a
pénzügyi helyzet egyensúlyban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye, ugyanis a változatlan feltételek mellett, változatlan létszámmal
történő foglalkoztatás feléli az egyesületi vagyont.

6. Napirendi pont:
Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere elmondta: az elmúlt években
mást sem tesznek, mint népszerűtlen döntéseket hoznak Ők is. Csökken a
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támogatottság, ezáltal sajnos csökkenteni kell a létszámot ott, ahol csökken a
munka is. Ez a legfájdalmasabb, de csak ezt tudja javasolni.
Vámos Margit elnökhelyettes elmondta: a közelmúltban átnézték a
kollégákkal a költségvetést, és azt látták, hogy megfelelőbb gazdálkodással, a
vásárlások csökkentésével lehetne pótolni a többlet bérkifizetés miatt
keletkező pénzt. Javasolta: vállaljanak bérmunkát, és az érte kapott pénzt
fordítsák vissza az Egyesületbe. Nem látja azt a havi kb. 200 ezer forintos
hiányösszeget (1,9 MFt kifizetés helyett 1,7 MFt bevétel a Munkaügyi
Központtól), amiről az Elnök beszélt, az ő számítása szerint ugyanis kb. 430
ezer forint éves összegről van szó, amit elő kellene teremteni. Elmondta
továbbá, hogy a közelmúltban csak a dolgozók írták alá azt a nyilatkozatot,
ami szerint ha a munkaügyi központos bértámogatás megszűnik, nem
támasztanak semmilyen anyagi igényt az egyesülettel szemben, hanem közös
megegyezéssel megszüntetik a munkaviszonyt. Egyedül Bukta László elnök
nem írta alá ezt a nyilatkozatot.
Bukta László elnök ismételten elmondta: a bértámogatási igény kb. 1,9
MFt/hó, a valós támogatás ezzel szemben kb. 1,7 MFt/hó, tehát havi kb.
200.000 forint. Ez éves szintre kivetítve: 200.000 x 12 = 2.400.000 Ft.
Költségvetésen lehet szorítani de a kiadás a munkabérre, járulékra akkor is
ugyanaz az összeg, ezekre ráadásul pályázatok sincsenek kiírva.
Az a fajta munkavégzés, amit az Elnökhelyettes asszony javasol, a jelenlegi
jogszabályok szerint csak 75 %-ban támogatott az állam által, ráadásul az
Egyesület tevékenységi körébe sem fér bele. A Mozgássérültek Mezőkövesdi
Egyesülete egy közhasznú, nonprofit egyesület, civil szervezet.
Elmondta még: nem csak a MME van ilyen helyzetben, azonban információi
szerint néhány társegyesületnél az egyesület működőképességének megtartása
érdekében a fizetett alkalmazottak adományaikkal járulnak hozzá a likviditás
fenntarthatóságához.
Az MME-nél 12 dolgozóról van szó, ennyi főnél kell megvizsgálni a
foglalkoztatás szükségességét. Nem kell azonban mindenkit elküldeni, és a
január óta tartó rideg munkahelyi légkör oka pontosan az, hogy emberi
sorsokról van szó, és nem könnyű a döntés.
Itt hívta fel a figyelmet a MEOSZ kezdeményezésére, miszerint a volt
rokkantnyugdíjasok emberi-jogi és alkotmánybírósághoz fordulhatnak a
MEOSZ-on keresztül, amennyiben hátrányos helyzetet okozott számukra az
új, megváltozott munkaképességűekre vonatkozó törvény, a T/5000.
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Tomkóné Kiss Mária elnökasszony elmondta: akkreditált foglalkoztatók Ők
is, az egyesületi vagyonukat nem élik fel. Náluk csak 5-en vannak
alkalmazásban. Július 1-je után, az akkreditációs támogatásnak megfelelően
fog dönteni. Ők is megszüntetik a munkaviszonyt, utána fogják eldönteni,
hogyan tovább! Tudomásul kell venni a Kormányzat és az NRSZH döntéseit,
nincs más választás: ez van, ebből kell megélni.
Hozzá tette még: más jellegű munkát nem végezhetnek az egyesületben, az
akkreditációs munkahely feltételekhez kötött!
Simon Józsefné Szentistván: saját helyzetén keresztül ismertette, a
foglalkoztatók nem mérlegelhetnek ha megszűnik a munka, csökken a
támogatás. Elmondta, hogy Őket is leépítették hasonló okok miatt.
Véleménye szerint az Egyesületnél is csökkenteni kell az alkalmazottak
létszámát.
Bukta László elnök ismételten felhatalmazást kért a Küldött közgyűléstől,
hogy a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012-es évi költségvetésére
tekintettel a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határozat: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2012-es évi
költségvetésére, a bér- és egyéb támogatások csökkenésére, az
alkalmazottak leterheltségének csökkenésére, továbbá a várható
nehézségekre tekintettel a Küldöttgyűlés – a Küldöttgyűlésnek történő
utólagos tájékoztatási kötelezettséggel - felhatalmazza Bukta László
elnököt, hogy a gazdasági helyzet rendezése, a pénzügyi helyzet
egyensúlyban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye,
ugyanis a változatlan feltételek mellett, változatlan létszámmal történő
foglalkoztatás feléli az egyesületi vagyont. A Küldöttgyűlés a határozatot
63 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

7. Napirendi pont:
Gáspár László, a Jelölő bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság
elnöki pozíciójára a Bizottság által jelölt Petrán József életrajzát.
Vámos Margit ezután kérdezte a Küldöttgyűlésen megjelenteket, elfogadjáke a jelölést.
A küldöttek látható többségi szavazattal elfogadták a jelölést.
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Vámos Margit megkérdezte: van-e más személyre is javaslat. Mivel más
javaslat nem érkezett, így az Alapszabálynak megfelelően – mivel csak egy
jelölt volt – nyílt határozathozatalra szólította fel a Küldöttgyűlést.
Határozat: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Küldöttgyűlése
nyílt szavazással 63 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökének Petrán Józsefet, az
Egyesület tisztségviselőinek mandátuma lejártáig, 2016. októberig.

8. Napirendi pont:
Mivel indítvány, javaslat nem volt, Szabóné Maruzsi Sarolta, az Ózdi
Egyesület vezetőségi tagja kért szót.
Hozzászólásában elmondta, hogy az Ő egyesületüknek is sokat segít
tanácsokkal a Mezőkövesdi Mozgássérült Egyesület az akkreditációs
foglalkoztatásban. Biztos benne: nem ígérte Bukta László elnök a
dolgozóknak, amikor felvette őket, hogy 100 évig fog tartani a foglalkoztatás.
Amikor megkapták az akkreditációs foglalkoztatók ezt a lehetőséget,
mindenki úgy indult neki, hogy „tart, ameddig tart”. Az Ózdi Egyesület
elnökségének döntése: lemondtak arról a jövedelemrészükről, amibe az
egyesületnek kerül az ő foglalkoztatásuk a megváltozott támogatás miatt.
Vámos Margit sérelmezte, hogy mindenki Bukta László elnök mellé állt a
véleményével.
Barta Imréné, a BAZ megyei egyesület elnökségi tagja elmondta, hogy ez
természetes, hiszen Bukta László már nagyon sokat tett le az asztalra,
megmutatta már többször is vezetői és empatikus képességét a tagságnak is,
meg a társegyesületeknek is.
Bukta László visszatérve Vámos Margit felvetésére az alkalmazottak által
aláírt nyilatkozattal kapcsolatban elmondta: csökkentett munkaidős
foglalkoztatásnál nincs végkielégítés. Az említett nyilatkozat aláírása az
alkalmazottakra nézve erkölcsi kötelezettség volt, ugyanilyen feltételek
mellett a foglalkoztatás ugyanis feléli az egyesületi vagyont. Hozzátette: Ő
személy szerint a bértámogatási lehetőség igénybevétele előtt is 11 éven
keresztül társadalmi munkában dolgozott itt és vezette az egyesületet.

9. oldal

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Tóth János, a mezőcsáti iroda dolgozója kérdezte: miért nem az Elnökség
kapja a meghatalmazást a helyzet rendezésére.
Bukta László válasza: az Elnökség 11 tagjából 7 alkalmazott, így érintett a
kérdésben, tehát nem tud elfogulatlan döntést hozni érintettség címén.
Kérdezte a megjelenteket, van-e még észrevétel, javaslat. Miután nem volt,
köszönte a megjelenteknek, hogy részt vettek a Küldöttgyűlésen, a gyűlést
bezárta.

K.m.f.

…………………………………
Ölyüs Piroska
jegyzőkönyvvezető

………………………
Nagy Imréné
jkv.hitelesítő

……………………..
Molnár Józsefné
jkv.hitelesítő

