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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.01.25.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A szolgálat 2012. évi tervezete a térítési díj összegét illetően, két alkalommal lehet 

változtatni egy évben. A maximum, amit lehet kérni a gondozási díjért az a 415 Ft, mi a 

fogyatékos gondozásért 50Ft-ot kérünk. A szállítási díj maximum 83Ft/ km lehet, 

jelenleg 40 Ft-ot kérünk a fogyatékosoktól. A feladategység 2700, amit teljesíteni kell 

ahhoz, hogy meg kapjuk a támogatást. A szolgálat vezetője azt kéri, hogy a szállítási 

díjon változtassunk, mert a nagy benzin áremelés miatt nem tudják ki gazdálkodni a 

költségeket. A szavazatok alapján a szállítási díj 60Ft/ km-re míg a gondozási díjat 70Ft/ 

óra szavazta meg az elnökség .  

 

Felelős:           Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A foglalkoztatással kapcsolatban az elnök a dolgozóknak azt javasolja, hogy a 

bérkompenzációból származó többlet jövedelmet adományként adjuk vissza az 

egyesület részére, mert ki kell gazdálkodni kb. 1.104.604 Ft-ot. Vagy egy másik 

lehetőséget vázolt az elnökségi tagok elé a létszámleépítést, illetve még szó esett arról 

is, hogy óra csökkenést kérünk a munkaügy központtól, de erre nincs lehetőségünk, mert 

nem engedélyezi a munkaügyi központ. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A jelenlegi állás szerint június 30-ig mindenki dolgozhat a szerződésben foglaltak  

         szerint, azt követően a harminchat hónapig adható az akkreditáció, utána már a komplex  

         vizsgálat alapján lehet foglalkoztatni. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesületben elnöksége azt határozta, hogy február 1-től írja meg az új szerződéseket 

a dolgozók részére melyben kérjük a bértámogatást a Munkaügyi Központtól. 

 

Felelős:                Újhelyiné Bukta Mónika 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 



 

5./     Az egyesületünk a MEOSZ részére folyamatosan készíti az adatbázist. Derera Mihályra  

         kérdezzünk rá, hogy ez után a feladat elvégzése után, kap-e az egyesületünk valamennyi  

         támogatást, illetve térítési díjat.  

       

Felelős:    Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

6./     Az adó 1%-os felajánlással kapcsolatos rendelkező nyilatkozatról szóló nyomtatványt  

         készítsük el és mindenki, aki jár nagyobb bevásárló helyekre vigyen magával egy, egy   

         köteget és azt az üzletekben helyezze el. Ezzel is nagyobb esélyt adva az egyesület 

         megismerésére, támogatására.  

  

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesület elnöksége részéről elhangzott az is, hogy lehetne egy rendezvényt  

        szervezni aminek a bevételével szintén a fenntartási költségeinkhez tudnánk hozzá  

        járulni. Ennek a rendezvénynek az időpontja lehet április, vagy május hónap. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

8./     Az elnökség részéről elhangzott, illetve meg lett szavazva a béremelés, amit végre kell  

         Hajtani. Likviditás esetén térjen vissza erre a témára.   

          

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


