
Tisztelt Küldött Közgyűlés! 

 

A Felügyelő Bizottság 2013 évben az év elején elfogadott munkaterv alapján végezte 
munkáját. 

A 2013-as gazdasági évről, várható feladatokról, törvények változásáról Bukta László 
elnök Úr tartott tájékoztatást. Pozitív változás állt be a leszázalékoltak 
foglalkoztatásában. 2013 év januártól új pályázati keretek között történt a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Sajnálattal lehetett tapasztalni, 
hogy a 2012-es évhez képest jóval kevesebb munkabért tudott kifizetni az egyesület. 
Az NRSZH támogatás értékben nagymértékben csökkent, ami befolyásolta a 
munkabérek alakulását is. 

Az egyesületnél 2013. évben létszám gond nem volt tapasztalható, megoldottak a bér 
és járulék jellegű kifizetések illetve befizetések. Minden dolgozó a 
munkaszerződésben rögzítettek szerint megkapta járandóságát és a törvényi 
előírásnak megfelelően lett befizetve a NAV számlájára a járulék. 

Az egyesületnél foglalkoztatott létszáma 19 fő, ebből a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatott létszám 13 fő, amely a tavalyi létszámnak felel 
meg. Igaz, hogy a munkát és feladatot csak szerződésmódosítással, csökkentett 
munkaidővel tudták biztosítani. 

Az elnökség takarékossági lépéseket tett a gazdálkodás biztosabbá tétele érdekében. 

A Felügyelő Bizottság a tájékoztatón elhangzottak, valamint a tervezett intézkedések 
alapján a 2013-as gazdasági  év célkitűzését a pozitív illetve nullszaldós várható 
eredmény elérését reálisnak tartotta. 

Az egyesület keretein belül működő Reuma Klub és a Slerosis Multiplex Kulb 
tevékenységéről a klub vezetője írásos anyag ismertetésével mutatta be a 
biztosságnak tevékenységüket. Elismeréssel kell szólni a tevékenységükről, 
sokrétűségéről, aktivitásukról. 

A Felügyelő Bizottság meghallgatta a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat Korenné 
Orosz Edit vezetőjének beszámolóját a feladataikról illetve várható teljesítésükről. 
Keresik annak a lehetőségét, hogy még jobban kiszolgálják gondozottjaikat, még több 
sérülten segíthessenek. 

Tájékoztatót kaptunk a Támogató Szolgálatnál történt ellenőrzésről, mely elismerően 
szólt munkájukról, kifogás, észrevétel nem volt. Az NRSZH ellenőre példaértékűnek 
minősítette a szolgálat tevékenységét annak dokumentációját. 



Fontosnak ítéltük ellenőrzésünk során különös gondot fordítani a következőkre: - 
munkába járás támogatása - munkaszerződések oldalankénti aláírása - jelenléti ív 
pontos vezetése - házi pénztár naprakész vezetése - gépkocsik elszámoltatására 
történtek intézkedések.  Az említett pontokat sorra véve megalapítható volt, hogy 
minden az előírásnak megfelelően történt és történik. A könyvelés időrendben 
történi, a könyveléshez szükséges összes dokumentáció időben elkészül. 
 
Összességében megállapítottuk, hogy az egyesület a közhasznú jogállásnak minde 
feltételben megfelel, a törvényi előírásokat maradéktalanul betartja és ami még 
nagyon fontos köztartozása nincs. 
 
A Felügyelő Bizottságot Bukta László elnök úr arról tájékoztatta, hogy az egyesület 
2013. évi gazdasági eredménye pozitív eredménnyel zárulhat. 
 
Megvizsgáltuk az előző időszakokban az ellenőrzések során megfogalmazott 
munkatervünk végrehatásának alakulását. Kitűzött céljainkat teljesítettük az 
ellenőrzések rendben megtörténtek, azok jegyzőkönyvei az egyesület titkárságán 
megtekinthetőek. 

Az egyesület 2013 évi munkáját a Bizottság jogszerűnek és törvényesnek találta. 
Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. 

Köszönöm figyelmüket. 

Mezőkövesd, 2013. december 13. 
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