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Készült: 2014. május 2-án a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 

a Felügyelő Bizottság ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Fügedi István  Felügyelő Biz. elnöke 

Kovács Antalné Felügyelő Biz. tag 

      Hegyi János         Felügyelő Biz. tag 

 

Bukta László  Egyesület elnöke 

     Golyha Csaba  Csoportvezető, egyesületi dolgozó 

     Panyi Tünde  Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Fügedi István: Felügyelő Bizottság vezetője köszöntötte az ellenőrzés valamennyi 

résztvevőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, és ismertette az ülés napirendjét. 

 

 

Napirendi pontok 

 

1./  Éves munkaterv 

2./ Elnöki beszámoló      

 

 

1./ Éves munkaterv: 

A felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a 2014. évi Munkatervet / lsd. melléklet 

 

2./ Elnöki beszámoló:  

- Bukta László elnök tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az új civil törvényeknek 

megfelelő jogi, és szakmai működési feltételekről. Ismertette a civil szervezeteket 2014. 

március 15.-étől az új Ptk. hatályba lépésétől érintő legfontosabb szabályokról.                                                            

A jogszabály 2014. május 31-ig adott határidőt az egyesületek számára, hogy az új 

szabályokkal összhangba hozzák az alapszabályukat. 

A változások értelmében 2015 márciusától a Felügyelő Bizottság, és a tagság felelőssége is 

változik. Bukta László elnök kivonatot készít a bennünket érintő változásokról. 

 

Az egyesület 22 főt foglalkoztatott főállásban, alkalmazottként 2014. április 26.-ig. Viszneki 

Nóra távozásával jelenleg 21 fő a létszám.  Ebből 3 főt napi 8 órás, 1 főt napi 7 órás, 16 fő 

megváltozott munkaképességű dolgozót napi 4-7 órás munkakörben. 
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Fentieken túl és 28 főt foglalkoztat önkéntes szerződéssel, ebből egy főt folyamatos 

megbízással (könyvelő). A munkába járás költségei a munkatörvénykönyvében foglaltak 

alapján minden nem mezőkövesdi munkavállalót megilletnek! A munkában való 

tartózkodásról jelenléti ívet vezetnek. A szabadságok kiírása és engedélyezése szabadságos 

tömb vezetésével történik. A bérszámfejtést kettős könyvviteli szoftverrel történik. 

 

Kiadásaikról szabályosan kitöltött számlákkal rendelkeznek 

 

A tárgyi eszköz nyilvántartás alapja a karton. A kartonok ki vannak töltve, az értékcsökkenés 

elszámolása számítógépen történik. A kartonok helyes kitöltése nagyon fontos, hiszen ez 

képezi az alapját év végén a mérlegbe való érték meghatározásának. 

 

Céges autó elszámolásánál menetlevél mellett nyilván tartják a tankolást. Rögzítik az adott 

üzemanyag számlán lévő adatokat. Ezt a szolgálatvezető is megteszi.  

 

- Szó esett a Munka Törvénykönyv változása kapcsán a foglalkoztatást érintő 

változásokról. Egyesületünk az állami támogatási szempontoknak megfelel. Az új törvény 

hatályba lépésével módosult is az új munkajogi kódex. Minden munkaszerződés összhangba 

lett hozva az új törvénnyel. A 2013. évi foglalkoztatás MÁK, ill. NRSZH, és a Munkaügyi 

felügyelőség általi átfogó ellenőrzésén egyetlen hibapontot sem kapott az egyesület. Továbbá 

a támogató szolgálat MÁK, ill. a módszertani központ által végzett ellenőrzésén hiányosságot 

nem tapasztaltak. Nyugdíj Intézet ellenőrzés kapcsán adatszolgáltatást kért volt dolgozónkról. 

Hiányosságot ők sem tapasztaltak. 

 

- Az egyesület 2014. évi gazdálkodása stabil. Betekintettünk a szervezet 

beszámolójába, közhasznúsági jelentésébe. Működőképesség fenntartása, gazdasági feltételek 

biztosítása érdekében végzett tevékenységek ismertetése történt.  

 

 - A tagsági díj befizetésével kapcsolatban javasolta a környező települések 

polgármestereinek megkeresését, segítségükkel szervezett tanácsadói napok megrendezésével 

közelebb kerülni a tagsághoz. Fügedi István javasolta: tárgyév elején a tagságot levélben 

értesíteni az éves programokról, és az egyesület által nyújtott szolgáltatásokról, ezzel 

egyidejűleg fizetési felszólítás kiküldése.  Csoport vezetők-jelentő lap; További javaslatok: 

portán utána nézni, hogy a fehér csekk összköltsége mennyibe kerül, esetleg azon is ki lehetne 

küldeni a tagdíjfizetést a tagságnak 

 

- Erzsébet-program üdülési lehetőségeivel kapcsolatban említést tett az alábbi 

problémáról, melyet már több ízben jelzett az üdülési alapítvány felé: egyesületünk 

üdülőjének van szabad kapacitása, vannak Erzsébet programban részt vevő jelentkezők, de az 

interaktív felületen nem tudnak szállást foglalni üdülőnkbe.  

 

A MNÜA tájékoztatása: 

 

- az Erzsébet Program kedvezményezettjei számára a szállásfoglalás a 

www.erzsebetprogram.hu oldalon lehetséges, a rendszer által felhozott üdülőkben és 

időpontokban 

 

http://www.erzsebetprogram.hu/
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- a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány meghatározott értékben vásárolt a MEOSZ-tól 

szálláshely kapacitást, amely keret az eddig beérkezett foglalásokkal felhasználásra 

került, ezért a szálláshely a rendszerben nem elérhető és nem foglalható attól 

függetlenül, hogy kereskedelmi vendégek részére rendelkezésre állnak szabad helyek  

 

- mivel a szálláshely értékesítés közvetett csatornán folyik, a Program 

kedvezményezettjei a részükre rendelkezésre álló kapacitásról információt a hivatalos 

úton, honlapunkon és/vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül kaphatnak 

 

-  Egyesületünk 2013. évi közhasznúsági jelentését április 20.-án elküldtük a bíróságnak. 

 

- 2013-ban kiutalt személyi jövedelemadó 1% a-nak felhasználásáról szervezetünk a KOZ 

nyomtatványt NAV-nak időben elküldte.  

 

- A szabályzatok évenkénti felülvizsgálata megtörtént.  

 

 

Javaslatok:  

 

- 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 interaktív porta működésével problémák vannak. A feltett 

hírek eltűnnek, javasolják, hogy az elnökség tegyen javaslatot rá, hogy mennyi 

időpontig jelenjen meg egyes hírek, események szervezése az interaktív portán.  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. 

 

- A meglévő szabályzatok (pénzkezelési, munkaruha felhasználási, gépkocsi 

üzemeltetési) áttekintésre kerültek. A szabályzatokat a 2014 évre vonatkozó 

előírásoknak megfelelően aktualizálni kell! 

 

- A szabályzatok évenkénti felülvizsgálata szükséges, a módosításokat át kell vezetni. 

 

- 2014-ben kéri a felügyelőbizottság, hogy rendezzék a munkaruhákat 

 

 

 

 



4. oldal 

 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

 

 

Összegezve megállapítható:   
 

A Felügyelő Bizottság összefoglalójában megállapítja, hogy az egyesület 2013. évi 

tevékenysége megfelelt a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért 

2014. évre az egyesületet a közhasznú minősítés megilleti. 

 

Az egyesület megalakítása óta a célnak és jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a 

rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen használja fel. A szervezett programok jól 

szolgálják a fogyatékkal élők elvárásait. A MEOSZ-szal, társegyesületekkel, 

önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel kiépített jó kapcsolatot továbbra is fenntartja. 

 

 

Mezőkövesd 2014. május 02. 

 

 

 

 

 

…………………………. ………………………………. …..……………………. 

Bukta László Elnök  Golyha Csaba egyesületi dolg.       Panyi Tünde jegyzőkönyv v.  

 

 

 

 

…………………………. ………………………………. …..……………………. 

Fügedi István FB. Elnök         Hegyi János FB. Tag  Kovács Antalné FB. Tag 

 

 

 

 

…………………………..           ……………………………….. 

Moldoványi László FB. Tag   Tari Vince FB. Tag 

 


