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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. 

Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a napokban kaptunk egy levelet az 

Állami Számvevőszéktől, hogy 2010. évi ellenőrzési tervnek megfelelően 

megkezdi a fogyatékos személyek támogatásában résztvevő non-profit 

szervezeteknek nyújtott állami támogatás felhasználását. Így egyesületünk 

elkészítette a 2007, 2008, és 2009-es és évekről a kapott támogatás 

felhasználásáról, továbbá a közhasznú jelentéseket csatolva adatszolgáltatásra. 

Várható lesz, hogy tanúsítvány alapján felmért szervezetek közül ebben az 

évben ellenőrizni fognak bennünket. 

Elnökünk, elmondta, hogy az állam által adott pénzek és pályázatok által elnyert 

pénzek törvény szerint lettek felhasználva. Az ügyészségi ellenőrzése során  

megállapították, hogy egyesületünk az alapszabály szerint működik. A tavalyi 

ellenőrzéseknél sem volt különös kivetni való. Mivel elég nagy a támogatási 

összeg, így lehet, hogy bekerülünk a reprezentatív ellenőrzési körbe. 

 

A MEOSZ részéről történt olyan javaslat, hogy kérjen egyesületünk egy 

könyvvizsgálót, vagy egy belső pénzügyi ellenőrt, aki átnézné az egész 

egyesület azon belül a Támogató Szolgálat működését. 
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A FB. javasolja,: az utóbbit, hogy vegye fel a kapcsolatot a MEOSZ –al és 

annak pénzügyi ellenőrével, hogy a belső ellenőrzést tegyék meg. Ez anyagilag 

is olcsóbb lenne az egyesületnek.  

 

1./ A  FB megállapítása az egyesület munka tevékenységről:  
 

Heti rendszerességgel munkaértekezletek megtartásra kerülnek, melyek 

jegyzőkönyvileg adminisztrálva vannak. A hónap utolsó szerdáján elnökségi 

ülésre kerül sor. Az elnökség ügyrend szerint végzi munkáját. 

A foglalkoztatás terén változás nincs személyi részről. Az egyesületünk 

fenntartásában lévő Támogató Szolgálat a 2009-es évben 8024 feladategységet 

teljesített személyi szállítás, illetve személyi segítés keretében. 

Jegyzőkönyvek és határozatok lettek hozva a kedvező személyi segítés és 

szállítás díjmentességet kapott a szállításokról (2009-es évben). 

 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy kettős számlázás a gazdálkodás során 

nem történt. A be- és kiadási bizonylatok a számviteli és pénzügyi terv szerint 

lettek kiállítva. A mérleg is elkészült, mely szerint egyesületünk pozitívan zárt. 

Leltárak rendben vannak. Az értékcsökkenés levezetése megtörtént. 

Amennyiben vannak nagy értékű vagyontárgyak, azok selejtezését, illv. 

kartonon vezetését kellene adminisztrálni. 

 A gazdálkodásról megállapították, hogy jó működik az egyesület és napra 

készek a jelentések. 

 

A 2009-es NCA-an nyert összeggel egyesületünknek május 31-ig kell 

elszámolni. A kapott összegből az egyesület az alapvető működésre fordította az 

elnyert összeget. 

 

A Támogató Szolgálat további működésére ebben az évben jó lenne, ha az új 

kapott helyiségeket fel tudnánk újítani és nem lenne zsúfoltság a 

munkahelyeken. 

 

Az üdülővel kapcsolatosan javasolja a FB. a szükséges kényelmes felújítások 

elvégzését. A T-Hom-mal a kapcsolatot felvenni és a legkisebb értékű tarifa 

csomagot megrendelni. A közműfejlesztést átgondolásra javasolják. Ugyanis 

nem magán személyként, hanem közüzemként kell majd a szennyvíz bekötést 

elvégezni a Bokréta úti üdülőnknél. 

 

Az egyesületnél működő klubok nagyon jól működnek. Kiemelkedő a Reuma 

klub működése.  Igen jónak mondható az SM klub is,  igaz kevesebb 
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létszámmal, de nagyon aktívak. Az egyesületünk ifjúsági tagozata az éves 

jelentését továbbította a MEOSZ-nak, mely a hírekben meg is jelentek. 

 

Javasolják egyesületünk megjelenítését a médiában. 

 

2./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. 

A tagdíj befizetésre javasolja, hogy a csoportvezetőket kellene egy kicsit 

aktiválásra felszólítani, hasonló képen, mint tavaly Kispál József Mezőkövesd 

városunkban igen sok tagdíjat gyűjtött össze. A számítógépen napra készen fel 

vannak vezetve a befizetések. 

 

Bukta László elnök úr: elmondta, hogy egy rendezetlen időszakban volt egy 

hiányos jelentésünk az APEH felé, ami alapján nem kaptuk meg az 1 %-ot.A 

napokban fogunk egy hirdetést feladni a tagdíj befizetésre, illetve az 1 % SzJA- 

val kapcsolatosan is – adószám feltüntetéssel-. Továbbá tájékoztatta FB.ot, hogy 

a 2008-as felajánlott 1 % SzJA-adót téves adminisztráció miatt még a mai napig 

nem kaptuk meg. A hirdetésben viszont lehetne kérni a 2009-es újabb 

felajánlásokat. 

. 

Javasolja az Elnök Úr, hogy határidőstárókat kellene létre hozni, hogy 

hasonló estek ne forduljanak elő. 

Az egyesületünk az idén ünnepli a 15 éves évfordulóját és felkéri az elnököt, 

hogy erről egy nagyobb megemlékezést kellene ejteni. 

 

Bukta László elnökünk elmondta, hogy egy kiégetett hűtő mágnes érem lesz 

készítve – kb. 8 cm-es átmérőben- 150 db. Emléklapot fognak kapni az alapító 

tagok a 2010. március 27-ei küldött közgyűlésen. 

 

Tájékoztatta továbbá, hogy a MEOSZ a tagarányos támogatását ebben az évben 

már nem fizeti, mely nagyon fog hiányozni. Itt tette fel a kérdést újból, hogy 

tagdíjat nem e volna célszerű megemelni . Igaz a probléma, hogy csak érdekek 

miatt akarnak fizetni, mivel tudunk a LÁT-on kívül mást nyújtani és ezek után 

nem akarnak fizetni. 

 

Felügyelő Bizottság javasolja: a csoportvezetőknek, illv. összekötőknek 

színvonalasabb munkájuk érdekében tréning formájában képzést  indítani 
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egyesületünknél, hogy hogyan működjönek, illv. viselkedjenek a tagdíj- 

beszedésnél. 

 

Az üzemeltetés fenntartásról az ésszerű gazdálkodást javasolja a továbbiakban is 

a válságra való tekintettel. 

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. 

 

 

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. 

 

 

Mezőkövesd, 2010. február 22. 

 

       K.m.f. 

 

 

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

 

 

    ………………………………. 

    Kovács Atalné FB tag 

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 

 Nagy Imréné jegyzőkönyvvez.         Bukta László egyes. Elnöke 

 

 

 

 
Készült: 6 példányban 

Kapják: FB Elnöke 

       FB Tagok 

 Egyesület elnöke 

 Egyesület könyvelője 

 Irattár 

 

 



 

  

         

 

 


