Tisztelt Küldött Közgyűlés!
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületénél 2012. évben 6 alkalommal
történt ellenőrzés, illetve megbeszélés. Ebből három alkalommal a Felügyelő
Bizottság és három alkalommal a külső szervek végeztek ellenőrzést. A külső
ellenőrzést a BAZ. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal, Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár BAZ.
Megyei Igazgatóság végezte.
Ezen ellenőrzésekről az egyesület elnöke tájékozatta a Bizottságot. Az
elmondottak alapján az ellenőrzések az egyesület működését, illetve a „Kéz a
Kézben” Támogató Szolgálat működésében jogszabálysértést nem tapasztalt.
A Felügyelő Bizottság elnökét, illetve tagjait rendszeresen meghívták az
elnökségi ülésekre, illetve a hetente tartott munkahelyi értekezletekre,
amelyeken rendszerint részt vettünk.
Az elnökségi üléseken és a munkahelyi értekezleteken való részvételünkkel és
javaslatainkkal segítettük a döntéshozás megkönnyítését.
Az Egyesület Elnöke a Felügyelő Bizottság ülésein rendre ismertette az
aktuális eseményeket, változásokat, pályázati lehetőségeket.
Tudtunk a napi gondokról, problémákról, véleményeket formálhattunk,
javaslatokat tehettünk, megtárgyaltuk az év első felében az egyesületnél
jelentkező veszteséget okozó létszám - bér problémát. Az év elején történt
béremelések állami kompenzálása elmaradt, így a Munkaügyi Központ által
utalt bértámogatás összege elmaradt a kifizetett munkabérek összegétől.
Havonta 188 EFt éves szinten több mint 2 millió veszteséget eredményezett.
A Felügyelő Bizottság javaslatot tett az esetleges létszámcsökkentésre, napi
munkaidő csökkentésre. Ezen javaslatok csak csökkentették volna a veszteség
mértékét, de nem tudták volna kompenzálni.
A Felügyelő Bizottság felhatalmazta Bukta László elnököt, hogy tárgyaljon a
fizetés nélküli szabadságról, létszám és bércsökkentésről a veszteség
elkerülése, illetve csökkentése érdekében.
A létszám és bér kérdéséről született egy határozat, mely nem érte el a célját a
határozat be nem tartása miatt, csak rész eredményt ért el.
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A bevétel növelésére nagy szüksége van az egyesületnek. Javasoltuk, hogy
aktivizálni kell a helyi csoportokat, csoportvezetőket. Nem a tagdíj összegét
kellene emelni, hanem a befizetők arányát. Az aktivisták kora miatt kellene
esetleges fiatalítás.
A Zsóry fürdőben lévő üdülő szennyvízbekötését, illetve a tető felújítást teljes
egészében az egyesület fizette. A Felügyelő Bizottság kéri, hogy kössenek
megállapodást az üdülő másik tulajdonosával a költség 50 %-ának
megfizetéséről, vagy más formában történő kiegyenlítéséről.
Ellenőrzés volt a jelenléti ív vezetéséről és a házi pénztár napra készségéről.
Mind a két esetben találtunk kisebb hiányosságokat, amit időközben sikerült
korrigálni, napra késszé tenni.
A jelenléti ív pontos, naprakész vezetéssel, odafigyeléssel megoldották. A
házipénztár vezetésénél a napi forgalom tételes vezetését javasoltuk a
pénzügyi ellenőrzés egyszerűsége, átláthatósága miatt, amit időközben
megoldottak.
Megállapítottuk, hogy az egyesületnek köztartozása nincs.
Az egyesület 2012. évi munkáját a Bizottság jogszerűnek és törvényesnek
találta.
Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását, köszönöm a figyelmüket.
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