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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.01.18.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az új törvény a 2012-es évben a leszázalékolással kapcsolatos új változásokat illetve a 

foglalkoztatással kapcsolatos új rendelkezéseket kell átnézni és értelmezni. A 

nyilatkozatot adhatunk, és tájékoztatást is adhatunk, de senki ne töltse ki a 

nyomtatványokat. Mert előfordulhat, hogy elutasítást kap az a személy, akinek segítünk 

a nyomtatvány kitöltésében, és felelősségre vonhatják azt a személyt, aki a segített neki, 

hogy rosszul töltötte ki. Ezért kerüljük el ezt a kellemetlenséget, vagy, írjon alá egy 

nyilatkozatot, hogy a saját kérésére és vele egyeztetve lett kitöltve a nyomtatvány, amit 

saját kezűleg alá ír. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A megváltozott munkavállalással kapcsolatosan július 1-ig elfogadja a munkaügyi 

központ a I. fokú orvos szakértői szakvéleményt a munkáltató. A rehabilitációs 

foglalkoztatóknál júniusig rendezve van a szerződéseket meg lehet kötni. Azt viszont 

nem lehet előre tudni, hogy júliustól milyen %- ban marad meg a támogatás összege. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az egyesület gazdasági felelősei nézzenek utána, hogy a rezsi költségből lehet-e vagy  

         milyen mértékben lehet megtakarítani, ezzel is csökkentve a kiadásokat. 

          

Felelős:             Nagy Imréné, Molnár Józsefné 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesületben működő szolgálat részére ki küldték az új intézményi díj összegét a 

gondozásért 415 Ft/ óra a szállítási díj 83Ft/km összegben. El kell gondolkodni azon, 

hogy emeljünk-e az árakon, mert vannak, olyan intézmények ahol nem kérnek térítési 

díjat a gondozásért. Így előfordulhat, hogy az ügyfelek köréből veszíteni fogunk, mert 

nem tudják ki fizetni a térítési díjat. Lesznek olyanok, akik inkább az ingyenes egy órás 

segítséget veszik igénybe, a mi szolgáltatásaink helyett. 

 

Felelős:                Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 



 

 

5./     Az egyesületünknek, tájékoztató jelleggel meg kereste Székely József a gépkocsi  

         szerzési támogatás bíráló bizottságának tagja, hogy a támogatási javaslatokat az  

         egyesület pontosabban töltse ki, hogy abból jól látható legyen a támogatott személynek 

         valóban szüksége van a támogatás megítélésére.   

       

Felelős:    Balogi Sándorné 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

6./     Az elnök elmondta, hogy szükség van a megtakarításokra, illetve a megszorításokra,  

         mert az egyesületnek kb. 2-2,5 millió Ft-ot kell ki gazdálkodni ahhoz, hogy  ha a 

         bérkompenzációt megadja a dolgozók részére. El kell gondolkodni azon, hogy hol 

         vagy hogyan lehet ezt az összeget elő teremteni. Az elnök javaslata, hogy elkészítjük az 

         új szerződéseket az emelt összeggel, de mindenki visszaadja az egyesület javára  

         adományként a különbözetet. Vagy drasztikusan leépíti a létszámot kevesebb, mint fele  

         dolgozót akar megtartani. 

  

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesület orvosával vegyük fel a kapcsolatot, hogy a foglalkoztatás miatt a BNO  

        kódok meghatározásánál, kérjük ki a véleményét, hogy azokat a személyeket akiknek 

        már van ilyen kódjuk alkalmazhatóak-e.  

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

8./     A megtakarítással kapcsolatban elhangzotta az a javaslat is, hogy a Mezőcsáton működő  

         Iroda helyiség bérleti díja és a rezsi költsége éves szinten közel 1millió Ft, a  

         kiadásokat ezen is lehetne csökkenteni. Az elnök ezt a javaslatot teljes mértékben ellenzi 

         nem akarja az ottani ügyintézőket, hogy a központi irodába járjanak dolgozni. 

          

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


