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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI (későbbiekben FB) ÜLÉSRŐL 

  
 

Amely készült, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület székhelyén (3400 Mezőkövesd, 

Abkarovits Jenő tér 1.). 2016. november 05.-án 9 órakor. 

 

Az ülésen jelen vannak Fügedi István elnök, Gáspár Anna, Moldoványi László, Tari 

Vince tagok. 

 

A jegyzőkönyvet Panyi Tünde vezeti. 

 

Napirendi pontok: 
 

1, Bukta László elnök az Egyesület I-III. negyed éves munkájának áttekintése, a hozott 

vezetőségi ülések határozatok alapján.  A beszámolót Bukta László egyesület elnöke tartja. 

Megállapításra került, hogy az Alapító Okirat szabálya szerint folyt az Egyesület működése, 

mintegy 18 határozatban közel 21 pontot fogadott el. Megállapításra került, hogy az Egyesület 

2016. évi tevékenységét, a fontosabb eseményeket, döntéseket, gazdasági tevékenységet, 

átláthatóan, a törvényi és jogszabályi, valamint az Alapító Okirati szabályok szerint folytatta. 

 

2, Gazdasági tevékenységről beszámolót Deáki Imrénéa tartja. Megállapításra került, hogy a 

2016. évben a vezetőség által elfogadott költségvetés kis korrekcióval tarható volt,  az 

átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközökkel eredményesen gazdálkodott, biztonságosan, a 

törvényi előírásoknak megfelelően történt a működés, a munkavállalók személyi anyaga 

rendben van, az Egyesületnek köztartozása nincs. 

 

3, Javaslattétel Gáspár Anna személyére, hogy az Egyesület évközi munkájába folyamatosan 

betekintsen. A vezetőséggel szoros kapcsolatot tartson, egyes esetekben tanácsaival segítse 

annak munkáját. A megállapításairól, észrevételeiről kéthavonta szóban tájékoztassa az FB 

elnököt. Amennyiben az Egyesület tevékenysége során szabálytalanságot, hiányosságot 

állapít meg, maradéktalanul írásban jeleznie kell az FB elnöknek, aki rendkívüli FB 

összehívását kezdeményezheti. 

 

4, Az Egyesület 2016. évközi költségvetési tervezetének elfogadása. 

 

5, Fügedi István kéri határozatban rögzíteni, hogy a FB az Egyesület előző évre vonatkozó 

elnöki beszámolóját, mérleget és közhasznúsági jelentést a Vezetőségi határozatba foglalása 

előtt tárgyalja meg és határozatban fogadja el. Az FB határozat megállapításait köteles a 

vezetőség figyelembe venni. A FB határozatból 1 példány megküldésre kerüljön a 

vezetőségnek. 

 

 



2. oldal 

 

   
A Felügyelő Bizottság, egyszerű többséggel az alábbi határozatot hozta: 
 

1, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, az FB ezen ülése legitim. 

 

2, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az Alapító Okirat szabálya szerint folyt 

az Egyesület működése, mintegy 18 határozatban közel 21 pontot fogadott el. Megállapításra 

került, hogy az Egyesület 2016. évközi tevékenységét, a fontosabb eseményeket, döntéseket, 

gazdasági tevékenységet, átláthatóan, a törvényi és jogszabályi, valamint az Alapító Okirati 

szabályok szerint folytatta. 

 

3, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a 2016. évben a vezetőség által 

elfogadott költségvetés kis korrekcióval tarható volt, az átmenetileg rendelkezésre álló 

pénzeszközökkel eredményesen gazdálkodott, biztonságosan, a törvényi előírásoknak 

megfelelően történt a működés, a munkavállalók személyi anyaga rendben van, az 

Egyesületnek köztartozása nincs. 

 

4, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy Gáspár Anna az Egyesület évközi 

munkájába folyamatosan betekintsen. A vezetőséggel szoros kapcsolatot tartson, egyes 

esetekben tanácsaival segítse annak munkáját. A megállapításairól, észrevételeiről kéthavonta 

szóban tájékoztassa az FB elnököt. Amennyiben az Egyesület tevékenysége során 

szabálytalanságot, hiányosságot állapít meg, maradéktalanul írásban jelezze az FB elnöknek, 

aki rendkívüli FB összehívását kezdeményezheti. 

 

5, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, az Egyesület 2016. IV. negyedévi 

költségvetési tervezetét. 

 

6, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az Egyesület 2017 évre vonatkozó 

elnöki beszámolóját, mérleget és közhasznúsági jelentést a kuratóriumi határozatba foglalása 

előtt tárgyalja meg és határozatban fogadja el. Az FB határozat megállapításait köteles a 

vezetőség figyelembe venni. A FB határozatból 1 példány megküldésre kerüljön a 

Vezetőségnek. 

 

Az FB. ülés befejezésének időpontja 11. 30 óra. 

 

 

Mezőkövesd, 2016. november 05. 

 

 

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

Fügedi István                          Panyi Tünde                        Moldoványi László  

  FB. elnöke                                jegyzőkönyvvezető      FB. tag 

  

 

 

1 példány megküldve a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Vezetőségének! 
  

 

 
 
 
 

 



3. oldal 

 

   
 

 

Határozat szám: 3/2013 FB 

 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

 

Alulírottak Fügedi István elnök, Gáspár Anna, Moldoványi László, Tari Vince 

Felügyelő Bizottsági tagok, egyszerű többséggel, a mai napon az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, az FB ezen ülése legitim,  határozatképes. 

 

2, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az Egyesület Okirat szabálya szerint 

folyt az Egyesület működése, mintegy 18 határozatban közel 21 pontot fogadott el. 

Megállapításra került, hogy az Egyesület 2016. I-III negyedévi tevékenységét, a fontosabb 

eseményeket, döntéseket, gazdasági tevékenységet, átláthatóan, a törvényi és jogszabályi, 

valamint az Alapító Okirati szabályok szerint folytatta. 

 

3, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a 2016. évben a kuratórium által 

elfogadott költségvetés kis korrekcióval tarható volt, az átmenetileg rendelkezésre álló 

pénzeszközökkel eredményesen gazdálkodott, biztonságosan, a törvényi előírásoknak 

megfelelően történt a működés, a munkavállalók személyi anyaga rendben van, az 

Egyesületnek köztartozása nincs. 

 

4, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy Gáspár Anna az Egyesület évközi 

munkájába folyamatosan betekintsen. A vezetőséggel szoros kapcsolatot tartson, egyes 

esetekben tanácsaival segítse annak munkáját. A megállapításairól, észrevételeiről kéthavonta 

szóban tájékoztassa az FB elnököt. Amennyiben az Egyesület tevékenysége során 

szabálytalanságot, hiányosságot állapít meg, maradéktalanul írásban jelezze az FB elnöknek, 

aki rendkívüli FB összehívását kezdeményezheti. 

 

5, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, az Egyesület 2016. IV. negyedéves 

költségvetési tervezetét. 

 

6, Az FB 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az Egyesület előző évre vonatkozó 

elnöki beszámolóját, mérleget és közhasznúsági jelentést a vezetőség határozatba foglalása 

előtt tárgyalja meg és határozatban fogadja el. Az FB határozat megállapításait köteles a 

vezetőség figyelembe venni. A FB határozatból 1 példány megküldésre kerüljön a 

Vezetőségnek. 

 
 

Mezőkövesd, 2016. november 05. 

 

 

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

Fügedi István                          Panyi Tünde                        Moldoványi László  

  FB. elnöke                                jegyzőkönyvvezető      FB. tag 

 


