
Tisztelt Küldött Közgyűlés! 
 
   A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületénél 2014. évben 10 alkalommal történt 
ellenőrzés, illetve megbeszélés. Ebből három alkalommal a Felügyelő Bizottság és 
hét alkalommal a külső szervek végeztek ellenőrzést. A külső ellenőrzést Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ellenőrzési 
Osztály, három alkalommal a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Igazgatóság Állampénztári Iroda, két alkalommal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal Foglalkoztatási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály és egy alkalommal 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerve Pénzbeli Ellátási és  Ellenőrzési Osztály tartotta. 
 
   Ezen ellenőrzésekről az egyesület elnöke tájékozatta a Bizottságot. Az 
elmondottak alapján az ellenőrzések az egyesület működését, illetve a szociális 
intézményünk a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat működésében 
jogszabálysértést nem tapasztalt. 
 
   A Felügyelő Bizottság elnökét, illetve tagjait rendszeresen meghívták az elnökségi 
ülésekre – a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének vezetése  2015. évben 11 
alkalommal tartott az ülést -, illetve a hetente tartott munkahelyi értekezletekre. 
Az elnökségi üléseken rendszeresen, a munkahelyi megbeszéléseken több 
alkalommal vettünk részt. Valamennyi értekezleten jegyzőkönyv készült melybe 
bárki az egyesület irodájában betekinthet. 
 
   Az Egyesület Elnöke felkérésünkre a Felügyelő Bizottság ülésein ismertette az 
aktuális eseményeket, változásokat, pályázati lehetőségeket. 
 
   Tudtunk a napi gondokról, problémákról, véleményeket formálhattunk, 
javaslatokat tehettünk, megtárgyaltuk az év folyamán felmerült problémákról, 
gondokról, de részesei voltunk az egyesületünk életében bekövetkezett örömteli 
eseményeknek is. Sorstársi tanácsadó szolgáltatás az elvárásoknak megfelelően 
működik2014 évben egy fővel növekedett a képzett tanácsadóink száma. 
Ellenőrzésünk során megállapítható, hogy a jelentéseket időben és szakszerűen a 
MEOSZ elvárásainak megfelelően megtörténik.  
 
Az ellenőrzések alkalmával megállapítást nyert: 
 
1. Minden esetben a nyilvántartási adatszolgáltatás megfelel az előírásoknak, a 

pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 
időben megtörténik. 



2.  Bérkartonok rendelkezésre állnak, azok tartalmai a valóságnak megfelelőek. 
3. Az egészségügyi orvosi vizsgálatok szintén időben megtörténnek, ezzel 

kapcsolatos hiányosságokat nem tártunk fel. 
4. Az Akkreditációs tanúsítványi követelményeknek megfelelően, egyéb 

igazolványok, igazolások rendelkezésre állnak azok az előírásnak megfelelően 
vezetve vannak. Székhelyünkön és telephelyünkön foglalkoztatott valamennyi 
dolgozónk számára biztosítva van az akadálymentes munkakörnyezet, a 
munkahelyek kialakításánál figyelembe vették az esetleges egyéni igényeket is. 

5.  Az ellenőrzés során adatok egyeztetését követően megállapítható volt, hogy a 
2014 évi adatszolgáltatás megfelelt az előírásoknak, nyilvántartási rendszerben 
a NAV 2014-es adatszolgáltatása fellelhetőek. Kifogást, észrevételt nem 
állapítható meg, az egyéb eljárásunk során egyéb észrevételük nem volt. 

6. Számlázási renddel kapcsolatos ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a 
kifizetések rendben megtörténnek a számlák zárolásai ellátottak. Az 
egyesületünk, mint munkáltató jogosult a védett státuszra. A vizsgált időszak 
alatt megállapítást nyert, hogy a benyújtott elszámolások, beszámolók 
határidőben beérkeztek, rögzítésük az IKR rendszerben időben megtörtént. 

7. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete által fenntartott „Kéz a Kézben” 
támogató Szolgálat a TSZ-008/0-2011 – TSZ-008/3-2011. számú finanszírozási 
szerződések alapján a 2014. évi igénybevett támogatás elszámolásának 
felügyelő bizottsági ellenőrzésnél a vizsgált időszak 2014. január 1. napjától 
2014. december 31-ig terjedt. A vizsgálatunk megállapította, hogy az - 
egyesület által fenntartott – „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat 
szolgáltatásának általános működési feltételei, az intézmény személyi és tárgyi 
feltételei, az intézmény nyilvántartásai, térítési díjai teljes mértékben megfelel 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, az egyesület vonatkozásában 
kivetnivalót nem hagy maga után, jelentési kötelezettségének minden esetben 
eleget tesz. 

8. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának feltételei 
mindenben megfelelnek, az ellenőrzés során szabálytalanságot, hiányosságot 
nem tapasztaltunk. Az ellenőrzés nem tárt fel problémát, jogsértést, illetve 
szabályszegést. 

9. Ellenőrzés volt a jelenléti ív vezetéséről és a házi pénztár napra készségéről. 
Mind a két esetben az elmúl évi hiányosságokat sikeresen kiküszöbölésre 
került. 

 
   A Mezőkövesd-Zsóry fürdőben lévő „Bokréta” apartman ház szennyvízbekötését, 
a tető felújítást, bejárati ajtó cseréjét, a konyhák és a vizesblokkok felújítását teljes 
egészében az egyesület fizette. A Felügyelő Bizottság kéri, hogy kössenek 



megállapodást az üdülő másik haszonélvezőjével a költség 50 %-ának 
megfizetéséről, vagy más formában történő kiegyenlítéséről. 
 
   A bevétel növelésére nagy szüksége van az egyesületnek. Javasoltuk, hogy 
aktivizálni kell a helyi csoportokat, csoportvezetőket. Nem a tagdíj összegének 
emelését javasoljuk 2016. január 1-ét követően. Ennek meghatározása legyen a 
mostani Küldöttközgyűlés feladata. Javasoljuk az egyesület elnöksége keresse meg 
egy felszólító levéllel a tagdíjat nem  fizető tagságot és szólítsa fel az 
alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően a tagsági viszonyuk 
gyakorlásának kötelező elemeire. Ezzel párhuzamosan a területi csoportok vezetői 
aktivitásukkal segíthetnék az egyesületi tagdíjfizetési morál növelését.  
 
Megállapítottuk, hogy az egyesületnek köztartozása nincs. 
 
Az egyesület kapcsolatai, közös megjelenése, programjai és közösen végzett 
tevékenységei más szervezetekkel igen magas szintűek. A Reuma és egyéb betegség 
csoportok valamint az Ifjúsági csoportunk a 2014. évben számos színes 
programokkal biztosították a tagság részvételét, aktivitásosukkal kimagasló szép 
eredményeket értek el. Elmondható, hogy valamennyi csoport megalakulásakor 
kitűzött célokat igyekeztek magas színvonalon teljesíteni. 
 
Az egyesület 2014. évi munkáját a Bizottság jogszerűnek és törvényesnek találta. 
Megállapítja, hogy az Egyesület 2014. évi tevékenysége megfelelt a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, így a 2014. évi tevékenység 

alapján a közhasznú minősítés 2015. évre vonatkozóan is az Egyesületet megilleti. 

 
Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását, köszönöm a figyelmüket. 
 
 
Mezőkövesd, 2015. május 16. 
 
 
       Fügedi István 
       Felügyelő Bizottság Elnöke 


