
 

 

 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Felügyelő Bizottság   

    Ellenőrzése 2009. március 1. 

 

   

     JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

Készült: 2009. március 01-én a Mozgáskorlátozottak Mezőkövesdi Egyesület 

     Hivatalos helyiségében. 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

Hegyi János   FB elnök 

Kovács Antalné  FB tag 

Moldoványi László FB tag 

Bukta László  Egyesület elnöke 

Vámos Margit  Jegyzőkönyvvezető 

 

Tárgy: Az egyesület 2088. évi szervezeti ügyviteli munkáinak ellenőrzése, és a 

2009. évre tervezett ellátandó kötelezettségek. 

 

 

 

 

Feladatok áttekintése: 

 

 

1./ Szervezeti munka: Az egyesületnél tizenöt akkreditált 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 heti rendszerességgel munka értekezleteket 

tart, havi egy alkalommal elnökségi üléseket, melyről minden esetben 

jegyzőkönyv készül a felelősök megnevezésével. Az elnökségi ülések nyitottak, 

bár ki elmondhatja véleményét. 
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 Az elnökségi ülés napirendi pontjainak témáját időben kell megadni, mert nem 

mindig tudjuk az értekezlet témáját, ezért ha lehet írásos anyagot, csatoljunk a 

meghívókhoz. Az üléseken a felmerült kérdésekre a megoldást meg keresik. 

Javasoljuk az elnökség részére, érintettség esetén a zárt ülést. 

Az elnökség tagjai nagy része napi vagy heti kapcsolatban állnak. 

 

 

Az egyesületben dolgozók feladata az ügyfelek fogadása, tanácsadása, ügyeik 

intézésének segítése, a csoport tevékenységek. Havi programokat szervezetnek, 

Egészségmegőrzéssel szakorvosok által tartott előadások és kirándulások 

színesítik a klub összejöveteleket. 

 

Az Ifjúsági csoport a fiatal gyerekek részére alkalmanként szervez programokat 

pl. gyermeknapok, a mikulás. 

 

Az SM klub eseti klubfoglalkozásokat tart. A 2009-es évben felvette a 

kapcsolatot az Országos SM klub vezetésével, hogy csatlakozzon, és 

tartalommal töltse meg a klub életét. A Székesfehérvári székhelyű Országos 

klubbal a találkozóra március 12-én került sor. 

 

Az Egyesület az Önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kb. 70%-

ban sikerült megkötni, ennek kapcsán az egyesület vezetése figyelmét felhívjuk, 

hogy használja ki ennek előnyeit. 

 

Egyesület taglétszáma az elmúlt évhez képest 150-200 fővel növekedett, most 

4745 főt számlálunk 39 településen. Szeretnénk bevonni további három 

települést is. /Muhi, Sajószöged, Sajóörs/ a tagnyilvántartás vezetése jó, javuló 

tendenciát mutat. Az előző évekhez képest többen fizették ki a tagdíjakat. 
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Azt észre lehet venni, ahol a települési képviselők tevékenykednek sokkal jobb a 

befizetési arány. Ezért azt javasolja a felügyelő bizottság, hogy a nehezen  

működő csoportoknál vizsgálja felül a lehetőségeit, és ha szükséges tisztújítást 

végezzen a hatékonyság érdekében. 

Úgy ahogy azt tette az elmúlt időszakban Tibolddarócon és Szomolya 

telepükéseken. A munka az elnökségi tagok között jól megosztott. A felügyelő 

bizottság az értekezletekre meghívott és a véleményükre odafigyelnek. 

A vezetőknek szeretnék köszönetet mondani. 

Az etikai bizottság működése hiányos, a közeljövőben pótolni kell. 

 

 

2./ Gazdálkodás:   
 

A gazdálkodás az egyesületnél jó, melyben az Állam Kincstár ellenőrzése során, 

sem tatáltak hibát. A könyvelés és naplófőkönyv, a számlavezetés, hibátlan 

napra kész. Rendszeresek a kifizetések a bér és egyéb jellegű költségekre 

irányuló átutalások. Az APEH felé az adatszolgáltatás és az elszámolás rendben 

megtörténik. A megbízási díjak a múlt évben egyszer lett kifizetve az 

összekötők, csoportvezetők részére az NCA pályázati támogatás átutalásából. 

 

Az egyesület üdülője, üzemeltetése hasonló, mint a tavalyi évben. Esetenként 

talán még jobbnak is mondható. A szükséges karbantartást, beruházást 

elvégezték. Javasoljuk, hogy a régi elhasználódott bútorokat az egyesület anyagi 

helyzetére való tekintettel mielőbb cseréje ki.  

 

A foglalkoztatásból adódó szükséges irodai eszközöket rendre biztosítsa az 

egyesület, amennyiben szükséges. 

 

A Mezőcsáti iroda fejlesztését, tűzze napirendre. Gondolunk itt az irodabútorok 

fejlesztése. 
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Az egyesület Elnökségét és a Támogató Szolgálat vezetését dicséri, hogy a múlt 

évben sikeresen hajtotta végre a minőség biztosításhoz szükséges feltétel 

rendszert és így tavaly év elején, megszerezte a szolgálat az IZO minőség 

biztosítást, melyet az idei év ellenőrzése során rendben találtak. 

 

Az egyesület a Gordiusz Kft-vel felbontotta a megbízási szerződést ezért az év 

elején egy biztonság technikai szakemberrel eseti megbízást kellett kötni az 

üzemeltetési baleset és tűzvédelmi feladatok ellátására. 

 A tavalyi beszámolóban hiányosságként megemlített rámpás személyszállító 

gépkocsit az egyesület hitel felvétele mellett beszerezte. 

Az akadálymentesítést, átalakítást az EU előírásoknak megfelelően 

megvalósította a FIAT gk-n. 

A költségeket az egyesület finanszírozta ebből adódóan az éves mérleget 

mínuszra zárta. 

 

A lakás átalakítási támogatás folyamatos csökkenése, a bevételt az előző évhez 

képest csökkentette. 

Ebből adódóan más tevékenységek felé kell koncentrálni, a kiesésből adódó 

pénzforrásokat pályázat útján javasoljuk pótolni. A LÁT ügyintézésének egyre 

nagyobb csökkenése miatt új tevékenységek feltárása mellett, végezz a munkáját 

az egyesület. 

 

 

 

3./ Leltárról: 

 

A mérlegkészítéshez a leltár megtörtént, de az értékcsökkenési leírás nincs 

vezetve, ezért felkérem a selejtezési bizottságot, üljön össze és hajtsa végre az 

aktuális selejtezést, és a jegyzőkönyvet készítse el. Az egyesület 

vagyontárgyaira kellő figyelmet fordítanak, és megbecsülik. 
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Összegzés: 

 

A Felügyelő Bizottság összefoglalja tapasztalatait. 

Az egyesület hosszú évek óta hatékonyan és jól végzi a munkáját. 

A költségeket ésszerűen használja fel – az ügyintézések gördülékenyen, jól 

működnek. 

A programok jól szervezettek –  jó a kapcsolat a társ egyesületek, 

Önkormányzatok, Regionális és Országos Szervezetekkel. 

Az egyesület a tagság érdekeit szolgálja. 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2009. március 01. 

 

       K.m.f. 

 

 

…………………………      …………………… 
  Hegyi János FB elnök      Moldoványi László FB tag 

 

 

    ………………………………. 

    Kovács Atalné FB tag 

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 

 Vámos Margit jegyzőkönyvvez.         Bukta László egyes. Elnöke 

 

 

 

 
Készült: 6 példányban 

Kapják: FB Elnöke 

       FB Tagok 

 Egyesület elnöke 

 Egyesület könyvelője 

 Irattár 

     

         

 



 


