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Készült: 2008. február 28.-án a Mozgáskorlátozottak Mezőkövesdi Egyesület 

     hivatalos helyiségében. 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

Hegyi János   FB elnök 

Kovács Antalné  FB tag 

Moldoványi László FB tag 

Bukta László  Egyesület elnöke 

 

 

Tárgy: Az egyesület 2007. évi szervezeti ügyviteli munkáinak ellenőrzése, és 

2008. évre tervezett állandó kötelezettsége. 

 

Feladatok áttekintése: 

 

1/ Szervezeti munka: 

 

Az egyesületnél tizenöt akreditált személy dolgozik, a szállító szolgálatnál négy 

fő, a területi csoportoknál huszonkilenc fő aktivista valamint a négy fő 

klubvezető végzi, irányítja az egyesület, illetve a hozzá tartozó tevékenység 

munkáját. 

Az egyesület elnöksége az aktuális feladatok megbeszélésére heti 

rendszerességgel ülést tart melyről minden esetben jegyzőkönyv készül, a 

felelősök megnevezésével. Az elnökségi ülések nyitottak, ott bárki elmondhatja 

véleményét. 

A tagnyilvántartás vezetése rendben van. A tagsági díjfizetési arány az elmúlt 

évekhez képest már Mezőkövesden is javuló tendenciát mutat. 

A klubok tevékenysége jó, köszönhetően ez a jó hozzáállásnak mind az öt 

csoportvezető részéről. 

 

 



 

2./ Gazdálkodás 
 

A gazdálkodás az egyesületnél jó, melyben az Államkincstári ellenőrzés sem 

talált nagyobb hiányosságot, kivéve a 13. havi kifizetésnél, ami csupán 

adminisztrációs hiányosság volt. Viszont a megfelelő lépést meg kell tenni, hogy 

ne érje kár az egyesületet. Rendszeresek a kifizetések a bér és egyéb jellegű 

költségek irányában is. 

Az APEH felé is rendben megtörténtek az elszámolások. Mára már az ügyfél 

kapun keresztül történik minden ügyintézés, befizetés, és elszámolás. 

Megbízási díjak egyszer lettek kifizetve az NCA átutalásból. 

A pénzügyi vonalon kettős kifizetés nem történt. 

A számlavezetés, könyvelés napra kész. 

A naplófőkönyv rendben van. 

Az Egyesület üdülője jó évet zárt. A bevételből az elmaradt beruházásokat kell 

pótolni. Hűtő, TV, valamint újabb váltás ágynemű garnitúrát kell vásárolni. 

Az üdülő és annak környéke gondozott, köszönhető ez Görbe Sándor egyesületi 

tagjának, aki a kertészkedéstől az egyéb más munkáig mindent szívesen 

megtesz. 

Az egyesületnél az üzemeltetési és fenntartási munkákat a Gordiusz KFT végzi. 

Az egyesület irodáit az elmúlt év során rendbe tették, de a tárgyalóra nem került 

sor. Ennek a helyiségnek a rendbe tétele újabb költségbe kerül, a festék, 

linóleum és egyéb anyagok, amik szükségessé válnak a festés során. 

A szállító szolgálat 2009 januárjától csak rámpás gépkocsi, vagy 

emelőszerkezettel ellátott járművel láthatja el a tevékenységét. Az 

Államkincstártól kapott pénz viszont nem elég arra, hogy a gépkocsi átalakítható 

legyen, vagy a rendeltetésnek megfelelően felszerelt gépkocsit vásároljon az 

egyesület. Ezért fontos és elgondolkodtató feladat, hogy hogyan oldható, meg 

mert ez befolyásolja a szolgálat további munkáját. 

A lakás átalakítási támogatás iránti igény csökkent az elmúlt évhez képest. A 

LÁT kérelmeket folyamatosan rendben a MEOSZ szabályzata szerint, intézik az 

ügyintézők. 

 

3/ Javaslat: 

Az egyesület elnöksége felé javasoljuk, hogy üdülési csekkel is ismerje el az 

aktivisták munkáját, mivel így ugyan annyi pénzből többet tudnak adni, mert 

ezután nem kell az egyesületnek adó járulékot levonni. 

További probléma az üdülővel kapcsolatban az is, hogy a Horgász Egyesület 

részét is mi üzemeltetjük és még mindig nincs írásos megállapodást, hiszen a mi 

egyesületünknek nem csak anyagi, hanem fizikai munkája is benne van a helyre 

állítása, illetve karbantartásában. 

 

 



4/ Leltárról: 

 

A mérlegkészítéshez a leltár megtörtént, az értékcsökkenési leltár nem lett 

felvéve, ezért felhívjuk a figyelmét a selejtezési bizottságnak, hogy üljön össze 

és hajtsa végre az aktuális selejtezést, és a jegyzőkönyvet készítse el. 

A felügyelő bizottság tapasztalatait összegezve úgy látja, hogy az egyesület jól 

működik. Évek óta fegyelmi eljárás nem történt, a költségeket ésszerűen 

használja fel az egyesület. 

A LÁT ügyintézés, gyorsan és szakszerűen történik. 

Jók a programok, és a tagdíj befizetési arány is javult. 

Az egyesület a tagság érdekeit képviseli és szolgálja a szállító szolgálat 

működtetésével is. 

 

 

Mezőkövesd, 2008. 02.28. 

 

 

       K.m.f. 

 

 

…………………………      …………………… 
  Hegyi János FB elnök            Bukta  László  

                                                                                                               Egyesület Elnöke 

 

    

     

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 

 Kovács Antalné FB tag                                 Modoványi László FB tag 

 

 

 

 
Készült: 7 példányban 

Kapják: FB Elnöke 

       FB Tagok 

 Egyesület elnöke 

 Egyesület könyvelője 

 Irattár 

 

 

 

  

         

 



 


