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Bank Sz.:55100162-12001462
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. március 28-án a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos
helyiségében a Felügyelő Bizottság ülésén.

Jelen vannak:

Fügedi István
Kovács Antalné
Hegyi János
Moldoványi László
Tari Vince

Felügyelő Biz. elnöke
Felügyelő Biz. tag
Felügyelő Biz. tag
Felügyelő Biz. tag
Felügyelő Biz. tag

Bukta László
Golyha Csaba
Panyi Tünde

Egyesület elnöke
Csoportvezető, egyesületi dolgozó
Jegyzőkönyvvezető

Fügedi István: Felügyelő Bizottság vezetője köszöntötte az ellenőrzés valamennyi
résztvevőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, és ismertette az ülés napirendjét.

Napirendi pontok
1./
2./
3./
4./

2014. év értékelése, 2015. év feladatai, szabályzatok, törvények változásának hatása az
egyesület tevékenységére
2014. Pénzügyi adatok ismertetése, 2015. évi költségvetés tervezete
Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetése, megvitatása, elfogadása
Indítványok, javaslatok, egyebek

1./ Évértékelés, köv. évi feladatok:
- Bukta László elnök értékelte a 2014. évben elvégzett feladatokat.
Az egyesület 23 főt foglalkoztatott főállásban, alkalmazottként 2015.június 30.-ig. Ebből 3 főt
napi 8 órás, 1 főt napi 6 órás, 19 fő megváltozott munkaképességű dolgozót napi 4-7 órás
munkakörben.

E-mail címünk: kovesdi12@t-online.hu

Honlap: www.msmke.hu

2. oldal

Fentieken túl 35 főt foglalkoztat önkéntes szerződéssel, és egy főt folyamatos megbízással
(könyvelő). Három középiskolával kötött szerződést az egyesület, lehetőséget biztosítunk az
új közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően az önkéntes társadalmi munka
elvégzésére. További iskolákkal is folyamatban van a megállapodás.
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
bérszámfejtés 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.
- Egyesületünk 2014. évi közhasznúsági jelentését május 31.-ig elküldtük a bíróságnak.
- Megváltozott munkaképességűek bér- és járulék támogatását az államkincstár ellenőrizte,
mindent rendben találtak.
- 2014-ben kiutalt személyi jövedelemadó 1% a-nak felhasználásáról szervezetünk a KOZ
nyomtatványt NAV-nak időben elküldte.
- A szabályzatok évenkénti kötelező felülvizsgálata megtörtént.
- Bukta László elnök beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Klubok működéséről is. Az
Egyesület „Együtt- Egymásért” Reuma Klubja havonként, míg a Sclerosis Multiplex Klub
negyedévenként tart összejöveteleket. Emellett aktív a Heine- Medine Klub is, és az ifjúsági
tagozat is. Az Ifjúsági tagozat szünidő-búcsúztató programját szeretnénk rendszeressé tenni,
mint ahogy az időskorúak köszöntését is. Egyesületünk idén ünnepli fennállásának 20.
évfordulóját, beszámolt a programtervezetről. Megemlítette, hogy idén ezt az időskorúak
köszöntésével szeretnénk összevonni. Elmondta, hogy idén új klub is alakult, és kezdte meg
működését az Egyesületen belül, a Spina-Bifida klub.
- Beszámolt a sorstársi tanácsadói szolgálat munkájáról is, illetve a 2014 őszén indított Esély
órák programunkról is. Egyesületünknél 3 sorstársi tanácsadó tevékenykedik, személyes
fogadóórákon, illetve az online felületen is van lehetőség igénybe venni ezt a szolgáltatást.
Ősszel indítottuk el az Esély órák programot. A környező településeken, és Mezőkövesden 5
iskolában 13 osztálynál jártunk, illetve Mezőnagymihályon a program sikere láttán a szülők
kollégiumától is felkérést kaptunk, amit örömmel teljesítettünk.

3. oldal

- Szót ejtett a tagdíjakról is. A tagdíjbefizetések aránya jelenleg 25%. A csoportvezetők fogadó
óráit a honlapon is feltüntettük. A weblapunk frissítése folyamatosan zajlik, a jelentések,
pályázatok, beszámolók is fel lesznek itt tüntetve.
Beszámolt a MEOSZ május 8-9-10-én tartandó tisztújító közgyűléséről. Elmondta, hogy a
választásokra az egyesület a javaslatokat megtette.
2./ Pénzügyi adatok, költségvetés: Tájékoztatást adott az egyesület pénzügyi adatairól, az
egyesület gazdálkodásáról. Betekintettünk a szervezet könyvviteli beszámolójába,
közhasznúsági jelentésébe, eszközök listájába. Működőképesség fenntartása, gazdasági
feltételek biztosítása érdekében végzett tevékenységek ismertetése történt. Május 18-án
küldöttközgyűlés lesz, a 2014. évi beszámoló a közgyűlés elé is be lesz terjesztve. (beszámoló
mellékelve)
Bevételek a tagdíjakból, illetve az üdülőből származnak. Ennek kapcsán szó esett az üdülő
felújításáról, karbantartásáról is. A konyha, és fürdőszoba felújítása történt meg. Ennek
felmerülő költségeiről is elszámolt. Illetve beszámolt a 2015-ben elvégzendő tervekről.
3./ Felügyelő Bizottság 2015. évi munkaterve:
- következő ülés júliusban, téma: támogató szolgálat 2015. első félévi beszámolója (Bukta
László elnök javasolta, hogy a helyszín az egyesület üdülője legyen, így a bizottság meg tudja
tekinteni az elvégzett felújítási munkálatok eredményét.)
- szeptember: csoportvezetők beszámolója
- november: 2015. év áttekintése

4./ 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.

-

Az egyesület elnökségének közvetlenebbé kellene tenni a tagokkal a kapcsolatot. Itt
fontos lenne az összekötők munkája, a lakó helyiségükben történő események
szervezésénél.

-

A meglévő szabályzatok (pénzkezelési, munkaruha felhasználási, gépkocsi
üzemeltetési) áttekintésre kerültek. A szabályzatokat a 2015 évre vonatkozó
előírásoknak megfelelően aktualizálni kell!

-

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

-

2015-ben kéri a felügyelőbizottság, hogy rendezzék a munkaruhákat

4. oldal

Összegezve megállapítható:
A Felügyelő Bizottság összefoglalójában megállapítja, hogy az egyesület 2014. évi
tevékenysége megfelelt a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért
2015. 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, 2015. március 28.

………………………….
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

