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Mi igaz a hírekből, valóban 
hatalomátvételi kísérlet történt? 
– kérdeztük Bálint-Ábrahám 
Edittől, az egyesület törvényes 
(bíróságon bejegyzett) elnöké-
től.

– Igen, és a kísérleten van a 
hangsúly, mert így, ahogy tör-
tént, ez csak kísérlet. Persze, az 
is megfordult már a fejemben, 
hogy akik „kísérleteznek”, pon-
tosan tudják, törvénysértően 
járnak el, de nem igazán érdekli 
őket, mert jól tudják, a bíró-
ságra került ügyek elbírálása 
Magyarországon hosszadalmas, 
néha évekig tartó folyamat. 
Addig meg bármit el lehet érni.

– Kezdjük az elején: mi történt 
voltaképpen, hányan foglalkoz-
nak, hányan kísérleteznek a 
hatalom, a vezetés átvételével?

 – A MÉKE egész tagságának 
létszámához képest kevesen, de 
a következményeket figyelem-
be véve ezek az akciók sajnos 
az összes tagnak kárt okoznak. 
Több mint fél éve már, hogy a 
volt elnök vezetésével két házas-
pár és még négy-öt tag ellenem, 
valamint az iroda alkalmazot-
tai ellen fordult. Egyébként 
most is összesen csak heten 

vannak, ez az úgynevezett 
„kemény mag”. Röviden szólva: 
az történt, hogy a május 25-i 
küldöttgyûlés – nekik köszön-
hetően – botrányba fulladt. Két 
és fél óra alatt a heves, össznépi 
kiáltozások és személyeskedő, 
egymás szavába vágó sértege-
tések közepette addig sem sike-
rült eljutni, hogy egyáltalán az 
ülés napirendjét elfogadjuk. 
Elnöki tisztségemnél fogva nem 
tehettem mást, berekesztet-
tem az ülést, de – bár 25 fővel 
kezdtünk – a „kemény mag”, 
összesen hatan, ragaszkodtak 
a folytatáshoz, és bejelentették, 
ők bizony most tisztújítást ren-
deznek. Néhány küldöttet még 
maguk mellé állítottak, páran 
egy darabig tanácstalanok vol-
tak, talán szavaztak is velük, 
majd látva, hogy semmi értelme 
az egésznek, hazamentek, mint 
ahogyan jómagam is otthagy-
tam őket. (Szegény kolléga-
nőm, meg egy fiatalabb tagunk 
maradt csak, hogy amikor 
elmennek, bezárhassa a szék-
házat.) Így a magukat hatalom-
átvevőknek képzelők egymás 
között „megválasztottak” egy új 
vezetőséget. Ezt jegyzőkönyv-

Mit tudnak a tagok a MÉKE körüli viharokról?

Elúszhatnak a pályázati pénzek
Különös híreket hallani mostanában a MÉKE, azaz 
a Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület 
háza tájáról. Törvénysértés és önkényeskedés, alap-
szabály-sértés és vezetési válság, erõszakos akciók, 
palotaforradalom – és így tovább. 

ben is rögzítették, majd bero-
hantak vele a bíróságra, kérve 
az egyesületben történt „válto-
zás” bejegyzését. A bíróság a 
papírt befogadta, hiszen ez a 
kötelessége az ügyintézőnek, 
de az iratok valóságtartalmáról, 
törvényességéről majd a bíró-
ság dönt. Természetesen én is 
benyújtottam ez ellen a jegyző-
könyv ellen óvást. Egyébként 
pedig, még ha jogszerû is lenne 
a lépésük, meg kellett volna 
várniuk a bírósági bejegyzést. 
De nekik erre valahogy nem 
volt idejük, mert június 14-én 
valamilyen indokkal idehívtak 
három rendőrt, és segítségükkel 
kiüldöztek bennünket – engem 
és a két irodai alkalmazottat 
– a székházunkból. Zárat cse-
réltek és mindent megszereztek 
anélkül, hogy megvárták volna, 
mit dönt a bíróság. Az „átadás-
átvételt” is megszervezték úgy, 
hogy jómagam, mint „átadó”, 
jelen sem voltam!

– Sikeres lehet ez az akció?
– Mivel az ügyészség szerint 

is törvényellenes, bízom benne, 
hogy nem, bár most úgy tûnik, 
ők győztek, hiszen a szó szoros 
értelmében megszállták az iro-
dát, megszerezték az iratokat, 
az aktákat, a számítógépeket, 
mindent. Mivel zárat cseréltek, 
meggátolnak abban, hogy ele-
get tehessek az egyesülési tör-
vényben és az alapszabályban 
is rögzített kötelezettségeimnek 
és jogaimnak, ugyanis amíg én 
vagyok a bíróságon hivatalosan 
bejegyzett törvényes képvise-
lő, rám hárul az egyesületi ira-
tok őrzése, a szervezeti ügyek 
intézése. Most mégis mindent 
ők bitorolnak. Még a postát is 
– nem tudom hogyan érték el 
– az egyik tag privát címére 
irányították. De, ami a legvesze-
delmesebb az egyesület meg-
maradására, az az, hogy áldat-
lan ténykedésükkel elérték, a 
szervezet bankszámláját teljes 
egészében zárolta a bank. Ez 
azt jelenti, hogy semmilyen 
pályázati pénzhez nem férhe-
tünk hozzá. 

– Erről a kialakult helyzetről 
tudnak az egyesület tagjai?

– Attól tartok, nem sokan. 
Bár a hatalomátvételi kísérlet 
szervezői többeket megpróbál-
tak maguk mellé állítani, sőt, 
engem megkerülve egy tör-
vénytelen, küldöttgyûlésszerû 
összejövetelt is összehívtak 
már, hogy minél több tagot elle-
nünk fordítsanak. Azt meg vég-
képp nem tudják az egyesület 
tagjai, hogy nemcsak a hite-
lünket taposták sárba, hanem 
ez a 6-7 ember most már az 
egyesület létét, megmaradását 
veszélyezteti. Meghiúsulhat 
például a még decemberben 

megnyert, – 2 850 000 forint 
értékû – energiatakarékosiz-
zó-csereprogram pályázatának 
megvalósítása. Zárolt számlával 
nem tudjuk átvenni, így akik 
igényelték, mintegy nyolcvan 
tagunk, eleshet a családonként 
40 ezer forintot érő, ingyenes 
energiatakarékosizzó-cserétől. 

– Ha szétesik az egyesület, 
akkor mi lesz? Jönnek továbbra 
is a már elnyert pályázati pén-
zek, vagy elúsznak? 

– Könnyen lehet, hogy 
elúszik minden! Ezeknek az 
embereknek például nincs alá-
írási joguk sem. Amíg nincs 
a kezükben a hiteles bírósági 
bejegyzés, gyakorlatilag illega-
litásban tesznek mindent. Nem 
bonyolíthatnak le pályázatokat, 
hiszen minden pályázati pénz 
erre az egyetlen számlánkra 
fut be. Eleshet az egyesület a 
Nemzeti Civil Alapprogram két 
pályázatától is, mert a kiírás 
alapján június 1-től szeptem-
ber 30-ig meg kellene valósí-
tani, majd forintra elszámolni, 
de hát zárolt bankszámlával 
ezt sem lehet. Mindezen túl 
az önkormányzattól – még az 
idei szûkös civil keretből is meg-
nyertünk 300 ezer forintot. 150 
ezret egy szeptemberi „Empátia 
nap” szervezésére. Ez a prog-
ram is határidős! A Munkaügyi 
Központnál visszatartott 1,5 
millió forintnak is mostanában 
kell beérkeznie. 

– Tehát lenne pénz a számlán, 
csak senki nem férhet hozzá? 

– Anyagilag nem lenne baj-
ban a szervezet, de ha nem 
tud elszámolni, például az 
izzócsere pályázati pénzzel, 
akkor bizony öt évig tiltó listán 
leszünk, és semmilyen állami 
támogatásra nem pályázha-
tunk. Nehezen érthető, hogy 
miért éri meg egy szûk csoport-
nak a hatalom megszerzése a 
350 tag alapos megkárosítása 
árán? Nem értem azt sem: ha 
úgy gondolják, hogy mindez 
jogszerû, amit tettek, miért 
nem tudták kivárni a törvényes 
határidőket, amivel el lehe-
tett volna kerülni mindezt? Mi 
múlik két hónapon? Ha tényleg 
szívügyük volna az egyesület 
küldetése, feladatai, illetve a 
tagság érdekei, nem hagyták 
volna, hogy ilyen méltatlan 
mélységekig süllyedjünk!

– Mi van a székhellyel? Folynak 
tovább a foglalkozások? 

– Azt mondták, ők majd „tár-
sadalmi munkában” mindent 
felvállalnak, nem kellenek fog-
lalkoztatottak. Pedig az új szék-
házat is azért kaptunk az önkor-
mányzattól, mert a szervezet 
akkreditált alaptanúsítvánnyal 
rendelkezik, és rehabilitációs 
foglalkoztatást is vállalt. Zárolt 

számlával nem lehet foglalkoz-
tatni, így ha munkát is ígér-
tek bárkinek, az akkreditáció is 
elúszhat, egyetlen munkahely 
sem lesz.

– Mi lehet a megoldás?
– Az ügyészség és a bíróság 

döntése. Csakhogy – nyári ítél-
kezési szünettel – erre jó eset-

ben is várni kell őszig. Hogy 
mi lesz a döntés? Ha másból 
nem, az elszámolt és megnyert 
pályázatokból kitûnik: nem 
volt semmi baj az egyesülettel. 
Persze lehet, hogy egyeseknek 
éppen ez nem tetszett, és tettek 
róla, hogy baj legyen. 

 Vecsey Károly

Tavaly õsszel a Tesco dolgozói önkéntes munkával segítettek a székhely 
rendezésében

A tavaszi batyus bál vidám társasága

helyi társadalom

A Szociális Gondozó Központ Érd a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Családok Átmeneti Otthona

gondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Nyírfa utca 11.  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: Szakmai irányelveknek megfelelően az intézményben élők 
gondozása. Családok, töredék családok bekerülési okának megszüntetése, személyre sza-
bott bánásmód keretében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, érettségi, csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos 
gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), 
Elvárt kompetenciák:  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, cselekvő-
készség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat. A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 
06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-

sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 6/2011 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu 
E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mér-
tékben megfelel. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Honlap - 2011. június 20.

Érd építészeti nívódíj-pályázata
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 16/1999 (VII. 19.) ÖK. rendelet 13.§-a alapján Érdi Építészeti 
Nívódíj adományozható. A díj azokat a tervezőket illeti meg, akik városépítészeti alko-
tásukkal közreműködtek az épített környezet alakításában, hozzájárultak a városban 
létesült városépítészeti és esztétikai, építészeti szempontból meghatározó épületek, 
létesítmények színvonalának emeléséhez. 
Az érdi építészeti nívódíj pályázati eljárás útján adományozható. A pályázat kiírásáról 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése idén a 205/2011. (V. 26.) KGY. határozattal döntött. 
A pályaművek benyújtási határideje 2010. július 29.
A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Csoportban (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza 114. sz. iroda), vagy 
megtalálható az interneten a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok oldalon. 
További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, ill. Korsós Monika a 06-23/522-396 
telefonszámon.
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