Mozgássérültek Mezőkövrsdi Egyesületének FB Ellenőrzése 2004

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2004 április 16-án a Mozgáskorlátozottak Mezőkövesdi Egyesület
hivatali helyiségében.
Jelen vannak :
Vámos Margit megbízott FB elnök
Kovács Antalné FB tag
Hegyi János

Tárgy:

Az egyesület 2003 évi szervezeti ügyviteli

munkájának ellenőrzése, és a 2004 éves tervezett ellátandó kötelezettségek

FB tag

Bukta László

Egyesület elnöke

Kovácsné Gulyás Erzsébet Egyesület könyvelője
Feladatok áttekintése:
1./ Szervezeti munka : Az egyesület elnöksége , rendszerességgel tart üléseket.
A feladatokra irányuló kérdésekben
problémák

összehívott elnökségi üléseken a

feltárva vannak, minden alkalommal

elnökség tagjai

jegyzőkönyv készül. Az

nagy része napi vagy heti kapcsolatban állnak. Az edig

elvégzett munka az elnökségi tagok között jól megosztott volt. A felügyelő
bizottság az értekezletekre meghívott és a véleményükre odafigyelnek.
Az elnökségi tagok közül hosszabb ideje betegség miatt többen távol vannak,
ezért javasoljuk a tisztújítást 9 főből 4 fő tartósan több hónapja beteg. A
tagnyilvántartó

program

vezetésével

jelentősen

tagnyilvántartásunk. A tagdíj fizetési morál az

könnyebbé

vált

a

összekötők segítségével 24

csoportvezető van vidéken 80-85 %-os, ezt a csoportvezetőknek szeretnénk
megköszönni.

-2Míg Mezőkövesden csak 40 %-os

a tagdíjfizetés, ezúton is itt szeretnénk

felhívni a elnökség figyelmét, hogy a rövid időn belül nem rendezik tagdíj
fizetési kötelezettségüket abban az esetben alkalmazni kell a alapszabály álltal
kimondott

tagság

megszüntetését!

Kiemelkedően

rossz

Cserépfalu

és

Bükkzsércen, javasoljuk a csoportvezető váltást.
2./ Gazdálkodás : A bizonylatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi
eredmény pozitív volt. A könyvelő és naplófőkönyv váltás miatt 2003 évi
beszámolót jelenlegi könyvelőnk Kovácsné Erzsike fogja megtartani.
A tavalyi nagyobb pályázati eseményünk közül a „Színpózium”2003 okt. 03-án
volt, az elszámolások alapján rendben találtuk. Időközben a tűzoltókészülékek
beszerzésre kerültek, ellenőrzése még a tűzoltóság által nem történt meg, kérjük
mielőbbi pótlását. Az épület biztonsága érdekében a bejárati ajtó

jobb

biztosítása a betörésvédelem szempontjából szükségessé válik.
A felügyelő bizottság javasolja: mivel a napi munka végzés időközben
sokrétűvé vált, hogy az ebből adódó feladatokat a vezetőségi tagok között
jobban osszák meg. Tavalyi évben már probléma volt és sajnos ez a mai napig
megmaradt a munkahelyi irodák jobb kialakítása, asztalok, székek, beszerzése,
monitor csere vagy a védőszemüveg biztosítása. Az anyagi keretek miatt nem
tudtuk megvalósítani mivel ez nagy költésberuházás lenne az egyesületnek, de a
védőszemüvegek beszerzése folyamatban

van. A Zsory üdülő kérdése

tisztázódott, birtokba vettük, működési feltétele még nem megoldott jelenleg,
rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg.

-33./ Leltárról: A leltározás megtörtént, de az értékcsökkenési leírás nincs
vezetve, ezért felkérem a selejtezési bizottságot üljön össze és hajtsa végre. A
regisztrációk

rendben

vannak,

összegségében

a

felügyelő

bizottság

összefoglalja tapasztalatait.



jól működik évről-évre az egyesület , fegyelmi sértés nem történt



a költségeket ésszerűen használja fel - a LÁT jól működik



jól működnek a programok - Közepesnek mondható a tagdíj fizetési morál



az egyesület a tagság érdekeit szolgálja

Mezőkövesd 2004. április 16.
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Vámos Margit megbízott FB elnök

Hegyi János FB tag
.............................................................

Kovács Antalné FB tag
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Kovácsné Gulyás Erzsébet Egy. könyvelője

Készült: 6 példányban
Kapják : FB Elnöke
FB Tagok
Egyesület elnöke
Egyesület könyvelője
Irattár
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Bukta László Egyesület elnöke

