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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 
Készült: 2005. február 25-én a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület hivatalos 

helyiségében 

 

 

Jelen vannak: 

 

Vámos Margit                        megbízott FB elnök 

Kovács Antalné                      FB tag 

Hegyi János                            FB tag 

 

Bukta László                          Egyesület Elnöke 

Kovácsné Gulyás Erzsébet   Egyesület könyvelője 

 

 

Tárgy: Az egyesület 2004. évi szervezeti ügyviteli munkájának ellenőrzése, és a 2005 éves 

tervezett ellátandó kötelezettségek. 

 

 

Feladatok áttekintése: 
 

1./ Szervezeti munka: 

 
Az egyesület elnöksége, aktuális feladatok megbeszéléséhez mérten tart üléseket. A 

feladatokra irányuló kérdésekben összehívott elnökségi üléseken a problémák feltárva 

vannak, minden alkalommal jegyzőkönyv készül. 

 

Kérjük, hogy az értekezletek jegyzőkönyveit rendszerezzék, áttekinthetőbbé. Javasoljuk, hogy 

a jegyzőkönyvek rendszerezésének felelőse B.Tóth Sándor legyen. Az elnökségi tagok között 

a munkamegosztás jó, de még mindig javítható. Az elnökség tagjai nagy része napi vagy heti 

kapcsolatban állnak. 

 

Javasoljuk az alkalmazottaknak és az aktuális feladatok felelőseinek bevonásával a heti 

rendszeres munkaértekezlet megtartását. Az eddig 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 tisztújításkor e tényeket figyelembe venni. A tagnyilvántartó program rendszeres napra kész 

vezetésével jelentősen könnyebbé vált az adminisztrációs munka, információk átadása. 

 



Az adminisztrációnak javasoljuk, hogy időben és pontosan vezessék a tagnyilvántartásukat és 

a tagdíjbefizetést. A tagdíjfizetési morál az összekötők segítségével 24 csoportvezető van 

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

 

Az elmúlt évhez viszonyítva Mezőkövesd térségében a tagdíj befizetési morál 

valószínűsíthető, hogy a decemberi körlevél hatására javult. Örömmel nyugtáztuk, hogy a 

januári befizetéseket megnézve, az elmúlt évekhez képest a legjobb hónapot zártuk. Ezért 

javasoljuk, hogy a következő időszakban hasonló módon a körleveleket lehetőséghez képest a 

tagnak küldjék ki.  

 

2./ Gazdálkodás: 
 

A bizonylatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi eredmény pozitív volt. Az eddigi 

évekhez képest a legeredményesebben zártuk az évet, több mint 3 mill. Ft-tal zártuk az évet. 

Köszönhető az NCA-ból nyert 2.2 mill. Ft-nak. 

 

A könyvelő, a naplófőkönyv és a mérleg elkészítését, valamint a pályázatoknál a pénzügyi 

részét a 2004 évben Kovácsné Erzsike készítette el. Külön meg kell dicsérni pontos és 

naprakész munkáját, amivel az egyesület pénzügyi fejlődését nagyban elősegíti. 

 

3./ Javaslat: 
 

A tavalyi évben beszerzésre került a tűzoltó készülékek, de még mindig nem ellenőrizte a 

tűzoltóság, ennek kérjük mielőbbi pótlását.  

 

Az épület biztonsága érdekében a bejárati ajtó jobb biztosítása a betörésvédelem 

szempontjából szükségessé válik. Javasoljuk, hogy biztonsági zár cserét végezzenek. 

 

A felügyelő bizottság javasolja: mivel a napi munkavégzés időközben sokrétűvé vált, 

kérésünk az ebből adódó feladatokat a vezetőségi tagok között jobban osszák meg. Az elmúlt 

évhez képest ezen a területen is javulás tapasztalható, de még mindig nem elégséges, a 

feladatok elosztása még mindig jobban megoszthatóbb lenne.  

 

Tavalyi évhez képest probléma volt és sajnos ez a mai napig megmaradt a munkahelyi irodák 

jobb kialakítása. Asztalok beszerzése részben megvalósult, de vannak még kívánnivalók, 

hogy a munkahelyi iroda megfelelő legyen. 

 

Zsóry üdülő birtokba vétele után gazdasági befektető érdeklődésére egy sikeres 

csereszerződést hajtott végre az egyesület. A 4 szobáért egy 56 m3-es különálló 

összkomfortos épületet kaptunk a horgász szövetséggel közösen. 

 

A felügyelő bizottság javasolja, hogy az egyesület tárgyaljon a befektetővel a teljes akadály 

mentesítésről, hogy más társ egyesületeknek fel lehessen ajánlani csere üdülésre. 

 

3./ Leltárról:  
 

A mérlegkészítéséhez a leltározás megtörtént, az értékcsökkenési leírás is vezetve van. 

Felkérem a selejtezési bizottságot üljön össze és hajtsa végre az aktuális selejtezést, a 

jegyzőkönyvet készítse el.  



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 jónak mondható a tagdíjfizetési morál 

- az egyesület a tagság érdekeit szolgálja. 

 

Mezőkövesd, 2005. február 28. 

 

 

…………………………………     ……………………………. 

Vámos Margit megbízott FB elnök            Hegyi János FB tag 

 

 

     ……………………………. 

     Kovács Antalné FB tag 

 

 

…………………………………..           …………………................. 

Kovács Gulyás Erzsébet Egy.könyvelője                                     Bukta László Egyesület Elnök 

 

 

Készült: 6 példányban 

Kapják:  FB Elnöke 

               FB Tagok 

               Egyesület elnöke 

               Egyesület könyvelője 

               Irattár 

 


