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Az Egyesület Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabálya alapján a Felügyelő Bizottság köteles az 

egyesület tevékenységét évente legalább egy alkalommal megvizsgálni és arról a vezetőséget és a 

küldöttközgyűlést tájékoztatni. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irattárába betekinthet. 

Azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő bizottság tagjai szinte heti havi kapcsolatban vannak az 

egyesület elnökével, titkárral és az ügyintézőkkel. Így felmerült problémákat, az egyesület 

működésével kapcsolatban meg tudják beszélni. A bizottság több alkalommal tartott ellenőrzést a 

számviteli munkával kapcsolatban is. Bejövő, kimenő számlákkal, pályázaton nyert pénzek 

felhasználásával kapcsolatban. Megállapításunk szerint, ezek kezelése a Bizonylati Rend és a 

Pénzkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően történtek. Az egyesület vezetése igyekszik a kiírt 

pályázatokra pályázni és az elnyert lehetőségeket az egyesület tagjainak javára fordítani. Az 

adományozók által adott támogatásokat a pályázati igényeknek megfelelően használták fel.  

 

A Felügyelő Bizottság 2015. május 16-i Küldöttközgyűlés óta, 2015. június 27-én, 2015. augusztus 15-

én, 2015. november 14-én, 2016. január 23-én és március 28-án ülésezett. Ahol meghívottként részt 

vett az egyesület elnöke Bukta László, aki ismertette az egyesületnél a vezetőség munkaterve szerint 

tervezett feladatok megvalósulását. Az egyesület működését elősegítő pályázatok eredményességét, 

a megnyert összegek felhasználását. Az egyesület székházánál új vizesblokk kialakítása történt meg. 

Tájékoztatást kaptunk az üdülő működésével kapcsolatos átalakításokról és a 2015. évi bevételéről, 

ami az egyesület stabilitását eredményezte. A „Bokréta Apartman” ház átalakításához és 

berendezéséhez az egyesület pénzéből reális összeg került felhasználásra. Az apartman átalakítását 

előzetes pályáztatást követően a kedvező árat ígérő vállalkozók lettek megbízva, akik időben 

elvégezték a teljes felújítást a konyhánál, vizesblokknál és a nyílászáróknál. Az apartman ház 

felújítása szépre sikerült  és az Erzsébet Program vendégeit nyugodt kényelmes környezetben várja 

2016 évben is. Szó esett a NEA pályázaton megnyert 20 éves jubileumi megemlékezésről is, ami 360 

ezer Ft összegben Mezőkövesd Közösségi Ház és Ipartestület Székházában 2015. június 26-án került 

felhasználásra, az Egyesület vezetése, csoportvezetők, tisztségviselők és a meghívott tagok valamint 

vendégek részvételével. Ami a résztvevőknek kellemes kikapcsolódást, az elmúlt 20 év áttekintését 

követően egy szép megemlékezést nyújtott. A pályázaton megnyert összeg szabályosan, a megfelelő 

bizonylatokkal igazolva, szabály szerint, pontosan lett felhasználva és elszámolva. 

 

A Felügyelő Bizottságülésen meghívottként résztvevő Molnár Józsefné Vali Gazdasági Vezető 

ismertette a bizottság tagjaival, hogy az egyesület pénzügyi helyzete továbbra is stabil, de nagyon 

szigorú gazdálkodásra van szükség a kiadások csökkentése érdekében. Bevétele az egyesületnek a 

pályázatokból, szociális szolgáltatás - „Kéz a Kézben2 támogató szolgálat - költségtérítésének 

bevételéből, üdülői bevételből, önkormányzati támogatásokból, MEOSZ támogatásból, ami tag és 

tagdíjarányos valamint tagdíjból áll. Sajnos a tagdíjbefizetés 2015. december 31-i állapot szerint 29 

%-os. A tagdíjbeszedési és fizetési hajlandóság javításán megpróbálnak a csoportvezetőkkel minden 

rendelkezésre álló módszerrel javítani. Ehhez minden megvalósítható ötletet elfogadnak. 



A Felügyelő bizottság, következő ülését 2016. március 28-án tartotta. Az ülésen részt vett Bukta 

László az egyesület elnöke. Aki ismertette az egyesület munkaterve szerint végzett munkát, a 

tervezett feladatok megvalósulását. Az egyesület működését segítő, működésre fenntartásra írt 

pályázatokra folyamatos a jelentkezés, pályázás, ami nem minden esetben sikerül megnyerni, de 

több a sikeres pályázat, mint a sikertelen. 

Az egyesület a Mezőkövesdi székházban és a Mezőcsáti telephelyen a Civil Információs Centrummal 

közös együttműködés sikerének köszönhetően tájékoztató irodát működtet városi és térségi szinten. 

Ingyenes szakmai tanácsot ad képzett szakemberek segítségével, minden civileket érintő egyéni és 

közösségi ügyben. Az iroda sikeres működését jelzi, hogy már nem csak a térségből hanem a régió 

több településéről is jelentkeztek érdeklődők tanácsért. Ugyanitt Pénzügyekről, Informatikáról 

mozgássérülteknek címmel tartalmas előadássorozatot lehet meghallgatni egy héten több 

alkalommal is, amit elismert civil szakemberek tartanak és segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. Ezt 

a sorozatot a 2016-os évben tovább folytatja az egyesület és a Civil Információs Centrum BAZ megyei 

szervezete közösen. A Felügyelő Bizottság elismeri ezt a civil egyesületeket segítő munkát. A 

szervezésben az egyesület munkatársai vesznek részt, és ők is járnak az előadásokra. 

A felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy az egyesület pénzügyi munkáját szinte napi szinten 

figyelemmel kísérhette. Az egyesület bevételeiről, kifizetésekről, kisebb-nagyobb kiadásokról 

személyesen informálódott, az egyesület irataiba betekintést nyert.  A pénzügyi mozgást szúrópróba 

szerűen is ellenőrizhette. A felügyelő bizottság megállapítja, hogy a felhasznált összegek reálisak, a 

célnak megfelelő mértékben, megfelelő odafigyeléssel lettek felhasználva. Az Egyesület 

működéséhez a pályázatokon kívül a tagdíj, ami számításba jöhet. Sajnos a tagdíjfizetési arány 29%-

os, ami nagyon gyenge. Van a csoportok között olyan, ahol a 18%-ot sem éri el. A Felügyelő Bizottság 

véleménye szerint a csoportvezetők munkájáról személyes elbeszélgetéssel, bővebben kellene 

beszélni, más kapcsolattartóval. Az egyesület elnöke ismertette a Felügyelő Bizottsággal, hogy az 

Egyesület bevételeinek növelése céljából, hatékonyabb pályázatok elkészítésére van szükség ehhez 

keresi azokat a segítőket akik mint pályázati referensek közreműködnének nem csak maga a pályázat 

elkészítésében hanem azok kivitelezésében és elszámolásában is segítségére lennének az egyesület 

elnökének. Az egyesület működése során felmerült szükséges eszközök, berendezések előteremetése 

a bevételek terhére megoldhatóak. Az egyesület mint foglalkoztató gondoskodnia kel a 25 

munkavállaló munkakörülményeinek javításáról, ehhez ad némi segítséget az NRSZH által nyújtott 

egyszeri támogatás valamint az üdülő apartman ház üzemeltetésének bevétele. Ennek egy része már 

rendelkezésre áll, Reméljük, hogy az Egyesület fenntartását a 2016-os évben is kedvezően 

befolyásolja.  

Molnár Józsefné, az ülésen meghívottként részt vevő Gazdasági vezető ismertette a 2014. évi 

mérlegbeszámoló eredményét. Elmondta, hogy szigorú gazdálkodással, közüzemi és egyéb kiadási 

költségek fokozott átvizsgálásával sikerült ezt az eredményt elérni. A bizottság tagjai által a 

mérlegbeszámolóval kapcsolatosan feltett kérdésekre /bevételek-kiadások/ megfelelő, kielégítő 

választ kaptak. A bizottság tagjaival ismertetve lettek a 2015. évi költségvetés adatai, aminek 

részleteiről a bizottság tagjai megfelelő, kielégítő választ kaptak. A Felügyelő Bizottság a 2016. évre 

tervezett mérlegbeszámoló adatait reálisnak, elfogadhatónak tartja. A 2015. évi költségvetés adatait 

reálisnak, elfogadhatónak tartja.  A Felügyelő Bizottság továbbra is elvárja a vezetőségtől a 

következetes, takarékos pénzügyi munkát, amihez gratulálunk. 



Az Egyesület elnöke tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az Új PTK rendelkezései szerint több, az 

egyesületekre vonatkozó jogszabály megváltozott. Ezeket a változásokat az Alapszabályban és az 

SZMSZ-ben 2016. március 15-ig végre kellett hajtani. A Vezetőségnek, Küldött Közgyűlésnek jóvá 

kellett hagyni. A szükséges változtatásokat Az Egyesület elnöke és titkára segítségével hajtották 

végre, és terjesztették a Vezetőség, majd a Küldöttközgyűlés elé, amit a jóváhagyást követően az 

egyesület a Bíróságnak megküldött. Az alapszabály változást a szükséges Ptk. törvényi módosításnak 

megfelelő változtatással a Bíróság hiánypótlás nélkül 2015. szeptemberében befogadott. Ezúton is 

megköszönjük az egyesület Elnökének és Titkárának a lelkiismeretes munkájukat!  A Felügyelő 

Bizottság az általuk végzett ellenőrzések és beszámolók alapján a Vezetőség munkáját jónak értékeli. 

/Azokét, akik aktív munkát végeztek./ 

A Felügyelő Bizottság a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete minden aktív tisztségviselőjének, 

önkéntesének munkáját elismeri. A helyi csoportok vezetőinek munkáját is. Tudjuk, hogy a tagokkal 

való kapcsolattartás egyre nehezebb. Aki ezt a munkát szeretettel, odaadással végzi, annak 

köszönjük, aki úgy érzi, hogy már nem tudja ezt a nem mindig hálás feladatot elvégezni, az a 

vezetőséggel elbeszélgetve, segítő szándékkal, javasoljon más megoldást. A Felügyelő Bizottság 

javaslata az egyesület vezetésének, hogy a csoportvezetőkkel elbeszélgetve, más kapcsolattartással 

próbáljanak a csoportvezetők munkáján segíteni. 

A Felügyelő Bizottságnak tudomása van sajnos már 3 éve tartó munkahelyi légkört rontó, mérgező, 

vádaskodó, irigy, fenyegetőző, egymás háta mögött kibeszélő, néha az emberi méltóságot is sértő, 

hazug ellentétek szításáról. Kérjük tagtársainkat, hogy az Egyesület becsületét, az elmúlt 3 év jó 

munkáját nem tönkre téve, kulturált ember módján, a problémákat megbeszélve, nem leferdítve 

próbálják megoldani és az Egyesület javára tevékenykedni. Az Egyesület Etikai Szabályainak 

megfelelően. A normális együttélés szabályai szerint. 

 

Mezőkövesd, 2016. április 06. 

 
         Fügedi István 

   Felügyelő Bizottság Elnöke 


