Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Felügyelő Bizottság
Ellenőrzése 2007. Január 26.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2007. január 26-án a Mozgáskorlátozottak Mezőkövesdi Egyesület
hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:
Hegyi János
Kovács Antalné
Moldoványi László
Bukta László
Nagy Imréné

FB elnök
FB tag
FB tag
Egyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Az egyesület 2007. évi Felügyelő Bizottsági ellenőrzés.

1/ Szervezeti munka:
Az egyesület jelenleg tizennyolc személyt foglalkoztat fő állásban, illetve
harminc fő társadalmi munkában dolgozik. A Tiszai vonalon megvannak a
képviselők, de még nem indult be az egyesületi munka. Örömmel értesültünk
arról, hogy az egyesülethez érkező problémákkal már nem csak az elnököt
keresik meg, hanem a közvetlen munkatársait is. Elmondhatjuk, hogy sokkal
jobb a munka, elosztása, mert így a feladatok nem az elnökre hárulnak, hanem a
vidék esetében a területfelelős feladata, míg a helyi problémák megoldásában a
közvetlen munkatársai segítenek az arra rászorultaknak. Az egyesület dolgozói
arra az elhatározásra jutottak, hogy az ügyfélfogadás már minden munkanapon
van az eddigi szerda és csütörtöki napokkal szemben, hisz egyre több
sorstársunk keresett meg bennünket a gondjával, ami már nem fért bele a két
fogadónapba.
Az egyesület elnöksége, aktuális feladatok megbeszéléséhez mérten tart
üléseket. A feladatokra irányuló kérdésekben összehívott elnökségi üléseken a

problémák feltárása minden alkalommal megtörténik, amiről jegyzőkönyv
készül.
A Felügyelő Bizottság kérése az lenne, hogy az értekezletek jegyzőkönyveit
rendezzék, hogy áttekinthetőbb legyen és ennek a felelőse B. Tóth Sándor
legyen. Az elnökségi tagok között a munkamegosztás jó. Az elnökség tagjai
napi vagy heti kapcsolatban állnak egymással, így időben értesülnek az adott
feladatokról.
Egyesületünktől öt főnek sikerült a hét kredit pontot megszereznie, ami a
felkészítésben és továbbképzésben való részvételüket is igényli. Továbbá két
személy még jár oktatásra. Javasoljuk, hogy a vezetőség további személyeket
vonjon be a képzésbe.
Javasolnánk az alkalmazottaknak és az aktuális felelősöknek bevonásával a heti
rendszeres munkaértekezlet megtartását. Az eddigi elvégzett munka az
elnökségi tagok között jól megosztott volt. A felügyelő bizottság az
értekezletekre meghívást kapott és a véleményükre odafigyeltek.
Az előző évekre utalva újra felhívnánk a figyelmet arra, hogy az elnökségi tagok
közül hosszabb ideje betegség miatt többen távol vannak, ezért javasoljuk a
tisztújítás figyelembe vételét.
A tagnyilvántartó program, rendszeresen napra kész vezetésével jelentősen
könnyebbé vált az adminisztrációs munka, információk átadása.
Az adminisztrációnak javasoljuk, hogy a tagnyilvántartásokat és a
tagdíjfizetéseket időben és pontosan vezessék. A tagdíjbefizetés az előző évhez
hasonlóan a vidéki összekötők segítségével 80-85%-os a csoportvezetőknek
köszönhetően. Megragadom a lehetőséget és minden csoportvezetőnek további
jó és eredményes munkát kívánok valamint megköszönjük az eddig elvégzett
feladatokat.
Az elmúlt évhez viszonyítva Mezőkövesden a tagdíj befizetési morál nem
mondható eredményesnek. Az előző évben azt kértük, hogy a következő
időszakban a lehetőségekhez képest rendszeresen minden tagnak küldjenek
hírlevelet. Hiszen ez a tavalyi év januári hónapjában befizetett tagdíjakból jól
érzékelhető volt a hírlevél hatása, a legjobb hónapot zártuk. De a személyes
kapcsolatok melyben tájékoztatást adunk a sorstársainknak a jogaikról,
kedvezményekről, mint támogatásról és ezzel együtt a tagdíjbefizetés
fontosságára is felhívhatnánk a figyelmet.
Az Egyesületnél történt Munkaügyi ellenőrzés, a tizenhárom akreditált
személynél nagyobb hiányosságot nem állapított meg. Az egyedüli mulasztás az
orvosi alkalmassági igazoló iratok voltak, amit másnap pótoltak is.

2/Gazdálkodás:
2007-es évtől át kell térni a kettős könyvelésre. Az Egyesület már beszerezte a
szoftver programot az induláshoz. A Felügyelő Bizottság a könyvelésnél a
következőket észlelte, amire nagyobb kérünk fordítani. A kiadási és bevételi
bizonylatoknál a dátumok több esetben is módosítva lettek, ez helytelen az
eredeti bizonylatokban sem, kézzel sem géppel javítani nem lehet.
A könyvelő, a naplófőkönyv és a mérleg elkészítése, valamint a pályázatoknál a
pénzügyi részt naprakészen, pontosan készítette el.
Az eszköznyilvántartás folyamatosan vezetve van.
Hiányosságként említjük, hogy az eszközleltár a kis és nagy értékű eszközökről
nem lett felvéve.
Az egyesület jó gazdálkodásának köszönhetően a Zsóry fürdő területén lévő
üdülőre hatszázhatvanezer forint, értékben költött. Így már használatba lehet
venni, de sajnos az akadálymentesítés, még nem megoldott.
3/ Javaslat:
Az elmúlt évhez hasonlóan most is javasoljuk, mert az egyesület nem tett
lépéseket az épület biztonsága érdekében. A bejárati ajtó jobb biztosítása és a
betörésvédelem szempontjából szükségessé válik. Javasoljuk, hogy biztonsági
zár cserét végezzenek.
A tavalyi évhez képest probléma volt és sajnos ez a mai napig megmaradt, a
munkahelyi irodák jobb kialakítása. Nagy szükségét érezzük, mert a szállító
szolgálatnak, szerintünk különálló helyiséget kellene kialakítani az ügyfelek
fogadása érdekében is.
Az asztalok beszerzése részben megvalósult, de vannak még olyan kívánnivalók
melyek egy munkahelyi iroda kialakításához, kellenének, hogy a megfelelő
legyen az ügyfelek részére is./pl. székek elhelyezése a folyosóra, hogy ne
mindenki egyszerre legyen az iroda helyiségében. Ezzel az ügyfelek is
bizalmasabban fordulnak problémáikkal az egyesület munkatársaihoz, mert csak
annyi ügyfél lenne a helyiségben amennyi ügyintéző, van./
A Zsóry üdülésnél említettem a hiányosságot, amit javaslatunkban újból
megteszek a sorstársaink érdekében, a teljes akadálymentesítést, amint lehetőség
van rá kérjük pótolni. További probléma az üdülővel kapcsolatban az is, hogy a
Horgász Egyesület részét is mi üzemeltük be és nincs semmiféle írásos
beleegyezés, vagy feljogosító írat arra vonatkozóan, hogy egyesületünk ezt a
részt is jogosan használhatja. Ezért felkérjük az egyesületünk elnökét, hogy
vegye fel a kapcsolatot minél hamarabb a Horgász Egyesület elnökével és a

szóbeli megegyezésüket írásban is fektessék le, az üdülő használatát illetően,
hiszen az egyesületnek nem csak anyagi hanem fizikai munkája is benne van a
helyre állításában.
4/ Leltárról:
A mérlegkészítéshez a leltározás megtörtént, az értékcsökkenési leltár nem lett
felvéve, ezért felhívom a figyelmét a selejtező bizottságnak, hogy üljön össze és
hajtsa végre az aktuális selejtezést, és a jegyzőkönyvet készítse el.
A regisztrációk rendben vannak, a felügyelő bizottság tapasztalatait összegezve
úgy látja az egyesület:
- jól működik évről-évre fegyelmi sértés nem történt
- a költségeket ésszerűen használja fel
- a LÁT ügyintézés, jól működik
- jók a programok és jónak mondható a tagdíj befizetési arány is
- az egyesület a tagság érdekeit képviseli és szolgálja a szállító szolgálat
beindításával is.
Mezőkövesd, 2007. január 26.
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Hegyi János FB elnök
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