JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének hivatalos helyiségében 2012.március 28-án végzett
Felügyelő Bizottsági ellenőrzés megállapításairól.
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Tárgy: Az egyesület 2011. évi pénzügyi, szervezeti működés ellenőrzése, működési célok teljesítése.
Általános értékelés:
A FB. a 2011. évben történt ellenőrző szervek jegyzőkönyveit elkérte betekintés céljából.
A szervezet ellenőrzése egy könyvelő által készített számítógépes könyvviteli nyilvántartás
( pénzforgalmi nyilvántartás), melynek minden sorát naplófőkönyvben rögzítik.
Megállapítható, hogy a pénzügyi ügyi nyilvántartás folyamatos áttekinthető.
A bizonylatok időrendi sorrendben vannak lefűzve és lekönyvelve. Így a nyilvántartás ellenőrizhető.
Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása, realizálása azt célozza, hogy mindazon intézkedéseket, amelyek a
lefolytatott vizsgálatok alapján szükségesek a szabályos működéshez, a fejlődés előmozdításához.
A törvényes működéshez ezek mind szükségesek.
Monoki László FB. elnök váratlan halála miatt új FB elnök választása szükséges. Az új FB. elnök
személyére Molnár Istvánné Tardi lakost javasoljuk majd a küldött közgyűlésen.
Megállapítások részletezése:
-

Az egyesület 20 főt foglalkoztat főállásban, alkalmazottként. 4 főt napi nyolc órás, 15 főt napi 6-7 órás
munkaidőben. A munkában való tartózkodásról jelenléti ívet vezetnek. A szabadságok kiírása és
engedélyezése szabadságos tömb vezetésével történik. A bérszámfejtészt számítógépes programmal
végzik, melynek eredményeit bejegyzik a pénztárkönyvbe. Az így kapott eredményeket használják a
NAV felé történő havi bevallások kitöltéséhez is.
Az egyesület és támogató szolgálat bérszámfejtése külön- külön történik.
Az egyesületnek jelenleg köztartozása nincs.

-

-

A garantált béremelés 2012 január 1-el teljesítve lett a foglalkoztatás terén. Ez problémát jelent az
egyesületnek a mai napig. Az SZHA kedvezmény miatt kapunk kevesebb támogatást a munkaügyi
központtól. Amennyiben van rá mód és lehetőség a munkaügyi központtól kapott támogatási
különbségre, mely az egyesületet terheli pályázat útján szeretnénk a különbözeti bért megigényelni.
Így továbbra is gond a bér különbözet kifizetése!
Az egyesületünknél működő Támogató Szolgálat sikeres pályázat után nyert a 2012-es év működésére
pénzt, melynek összegét első félévre átutalta a Magyar Államkincstár. A 2010-ben feltárt hiányosságot
pótolták: a céges autók működtetésénél - a gépkocsi rendszámát feltüntetik a tankolási bizonylatokon,
melyet a menetlevélen is vezetnek - a törvény által meghatározott norma szerint.

-2 –

-

Munkaruha és pénzkezelési szabályzat átdolgozásra került. A kötelező munkavédelmi ruhák biztosítva
vannak. A munkavédelmi felügyelőnk minden hónapban ellenőrzi a tűzvédelmi – munkavédelmi
előírásokat. (Sándor Gyula biztonság technikai megbízott)
Egyesület üdülője: 2011-es évben közel 500 eFt üdülési pénz folyt be. A működése a Hoór Völgye
Horgász Egyesület szóbeli megállapodás szerint működik. A 2012-es évben 2 db éves horgászengedélyt
vett az egyesület , a tagok igénybe vehetik- ez a előző évekhez hasonlóan működik. A 2 db horgász engedély a felajánlott SzJA. 1 %-ából lett vásárolva.

-

Betekintést tettek az egyesület mérleg beszámolójába. Megállapították, hogy összesen 33 275 398 Ft
támogatást kapott különböző címen. Figyelemmel kell kísérni a 2012 áprilisban a NEA ( a régi NCA)
pályázatát!

-

A foglalkoztatás terén munkakörök és munkák szűntek meg, mint például a LÁT ügyintézés a 2011 –es
év félévétől. Helyette sorstári tanácsadó és akadálymentesítési szaktanács adói munkakörök léptek a
rászoruló sorstársaink segítségére.

-

Összességében minden kötelezettségünknek eleget teszünk. Az Egyesület Pénzügyi és Számviteli
Szabályzatunkat a 2012-ben életbelépő kettős könyvelés miatt felül kell írni.
-

Az egyesület munkájával kapcsolatban szükséges elmondani, az új tagnyilvántartó készül, melyet 2011
őszétől készítjük Mezőcsáti dolgozókkal együtt. Egyesületünk megalakulástól kezdődően
visszamenőleg körül belül 6000 főt regisztráltunk az új program szerint. Az új nyilvántartás 99 %-ban
áll, majd nem naprakész.

Javasolják a következőket:
-

A leltárból adódó értékcsökkenés elkészült. A selejtezés a mai napig nem történt meg, szükséges a
Selejtezési Bizottság felállítása a selejtezés elvégzésére. A tárgyi eszköz kimutatás kartonon vezetve,
de az értékcsökkenés nincs vezetve.

-

A MEOSZ által elindított interaktívporta működésével problémák vannak. A feltett hírek eltűnnek,
javasolják, hogy az elnökség tegyen javaslatot rá, hogy mennyi időpontig jelenjen meg egyes hírek,
események szervezése az interaktívportán.
Bukta László egyesületünk elnöke és Gáspár László sorstársi tanácsadónk végzik a 2011-es évtől
folyamatosan.
Az egyesület elnökségének közvetlenebbé kellene tenni a tagokkal a kapcsolatot. Itt fontos lenne az
összekötők munkája, a lakó helyiségükben történő események szervezésénél.
Javasolják a munkaszerződések valamennyi oldalának, felek általi szignózását a szerződés átvételének
dokumentálását.
Az egyesület weblap az utóbbi időben láthatóan jól működik, sokat van frissítve, sok új hír van feltéve.
A MEOSZ fenntartása is szükséges továbbra is, mint szolidaritási szervezet, aki a tagok érdekeit
képviselik majd a jövőben is.

- 3 Összegezve megállapítható : hogy az egyesület a 2011-es évben is az előző évekhez hasonlóan a
jogszabályokban előírásoknak megfelelően működik, a rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen
használja fel. Egyesületünk a MEOSZ-al, társegyesületekkel, önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel
kiépített jó kapcsolatot továbbra is fenntartja.

Mezőkövesd, 2012. március 28.
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