
 

 

 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének Felügyelő Bizottság   

    Ellenőrzése 2009. november 04. 

 

   

     JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: 2009. november 04-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 

Nagy Imréné  Jegyzőkönyvvezető 

 

Tárgy:  A Felügyelő Bizottság ellenőrzése. 

 

 

Bukta László elnök köszöntötte a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait. 

Bejelentéssel élt, hogy az akkreditált foglalkoztatásban változás történt. Szabó 

Sándorné, tb.ügyintézőnk kérésre közös megegyezéssel munkaviszonya 

megszűnt, 2009. október 12-el. Pótlására november 1-el Újhelyiné Bukta 

Mónika lett felvéve, aki előzőleg is – 6 hónapja munkaügyi központ által volt 

kiközvetítve – ugyan ezt a munkakört töltötte be. 

 

1./ A FB megállapítása az egyesület munka tevékenységről:  
Heti rendszerességgel munkaértekezletek megtartásra kerülnek. 

A hónap utolsó szerdáján elnökségi ülésre kerül sor. Az elnökség ügyrend 

szerint végzi munkáját. 
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A Felügyelő Bizottság kifogásolja az elnökségi tagok, valamint az Etikai 

Bizottság tagjai közül betegségi okok miatt sokan nem tudnak, vagy nem 

jelennek meg  rendszerességgel. 

Ehhez kapcsolódóan elhangzik, hogy jövőre választás lesz. A választó küldött 

gyűlésen a Jelölő Bizottság tehet javaslatot az új személyekre. 

 

Kéri a FB. hogy a megelőző jegyzőkönyveket tegye rendbe az egyesület. 

 

Az elnökség vizsgálja meg az alapszabályt. Az esetleges módosításra tegyen 

javaslatot. – Hiányzik az alapszabályból a „Titkár” titulus, és a rávonatkozó 

feladatok, utasítások. 

 

Örömmel vették tudomásul és hallották, hogy Kispál József összekötőnk 

Mezőkövesd városunkban összegyűjtötte a tagdíjakat, a neki kiadott 

elmaradottak listája szerint. Ezen, munkát a részére készített felhatalmazással 

végzi. Kellő figyelem mellett lehet alkalmazni a tagdíjbeszedést. Lehetett volna 

egy információs anyagot készíteni, mely alapján tájékoztatni tudta volna a 

tagokat az egyesület és a tagokra vonatkozó szolgáltatásokról. 

 

Javasolja: Az elnökségi ülésen kerüljön napi rendi pontba a tagságdíj 

megemelése, mely legyen függvénye a 2010-es költségvetésnek. 

Javasolnák az 1.000.- Ftra történő felemelést. Megjegyezték, hogy ez igaz, hogy 

nem kellő pillanatban történik a gazdasági válságra gondolva. 

 

Az egyesület készíthetne egy olyan anyagot, hogy a hozzánk tartozó települések 

önkormányzatai támogathatnák az ottani mozgássérülteket. 

Javasolja a FB, hogy ismerős lévén vegyék fel a kapcsolatot az ottani 

csoportvezetők a helyi önkormányzattal. 

 

A színvonalasabb munkájuk érdekében javasolja továbbá a FB a csoportvezetők 

képzését tréning formájában. 
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A tagdíj befizetésnél felkéri, hogy más szervezetekhez kapcsolódóan a tagdíjat 

időben be kellene fizetni ( megyei-, Mezőkövesdi Civil szerv-, Fogy. Élő 

Regionális Egys. Kazincbarcika) 

 

Bukta László elnök itt jegyezte meg, hogy LEADER-nek befizettük az éves 

tagdíjat, kérdés, hogy maradjunk e továbbra is itt, egy kicsit nagyobb aktivitást 

lehetne mutatni. 

 

Az egyesületnél a klubok munkái továbbra is jól működnek. 

A helyi önkormányzattal kapcsolatunk jó, 

A FB megelégedéssel veszi, hogy az egyesület munkatársai kellő információt 

adnak a hozzánk forduló érdeklődőknek, még olyanoknak is, akik nem tagok. 

Ugyan ez elmondható, hogy a belső munkakapcsolat is, jó. 

 

Továbbá javasolja, hogy az interaktív portáról egy dossiét nyitni az eddig feltett 

anyagokról és elszámolásokról. 

 

 

 

2./Gazdálkodásról: 

 

Gazdálkodásról, egyesületünknél megállapították, hogy jól működik, szlák stb. 

vezetése napra készek. 

 

Pályázatok értékelése pozitívan megtörtént. MEOSZ elfogadta jelentéseinket, 

folyamatosan utalja a támogatásainkat. 2009. november 30-ig a MEOSZ arányos 

támogatás visszaigazolása történik egyesületünknél. 

 

A folyamatos figyeléssel, az akkreditációhoz köteles információk, anyagok 

készítése rendben vannak. 

 

A leltár rendben van az egyesületnél. De kifogásolja a FB, hogy az eszközök 

nincsenek felcímkézve. A helyiség leltárokat beazonosítható módon kellene 

elkészíteni.  A fogyóeszközök hiánypótlását el lehet végezni. 

Megállapították, hogy az egyesület ügyel az állagmegóvásokra. 

 

 



 

 

 

     - 4 - 

 

Az egyesület üdülőjéből befolyt pénzt, a költség hozzájárulást az üdülő 

működésére fordította. Az elhasználódott eszközök időben pótolva lettek az 

üdülő működtetésére. 

      

 

Összegzés: 

 

A Felügyelő Bizottság összefoglalja tapasztalatait. 

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

A FB elégedett az  adó 1 %-os kampányával, elég szép összeget kapott az 

egyesületünk. 

A költségeket ésszerűen használja fel – az ügyintézések gördülékenyen, jól 

működnek. 

 

A soron következő ellenőrzést 2010. I. n. évben irányozzák betervezni. 

A programok jól szervezettek, jó a kapcsolat a társ egyesületekkel, az egyesület 

a tagság érdekeit szolgálja.  

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2009. november 04. 

 

       K.m.f. 

 

 

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

 

 

    ………………………………. 

    Kovács Atalné FB tag 

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 

 Nagy Imréné jegyzőkönyvvez.         Bukta László egyes. Elnöke 

 

 

 



 

  

         

 

 


