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MEOSZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

JELENTÉS
a Szövetség 2016. évi működésének és gazdálkodásának
ellenőrzéséről
a
Küldöttgyűlés számára
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Tisztelt Küldöttgyűlés
Tisztelt Elnökség!
Tisztelt Megjelentek!
Kedves Vendégeink!
Példa értékű lehet az a sok éves együttműködés, mely a MEOSZ Felügyelő Bizottsága, a
MEOSZ Elnöksége, testületei, tisztségviselői, indokolt esetekben a tagegyesületek között
kialakult.
Tevékenységünket,- elsődlegesen-, alapszabályunk határozza meg, melynek során az
Elnökség beszámolóit, a gazdálkodás tevékenységét, az alapszabály elvárása szerinti
feladatellátást, (annak jogszerűségét) kell a küldöttgyűlés elé terjeszteni.
Másodsorban jelentős szerepet tölt be a tagszervezeteknél,- elsősorban a Szövetség
támogatása (taglétszám, állami költségtámogatás, nyilvántartások) alapszabályszerű
működés, illetve az érintett tagszervezet testületi elvárásainak segítésében, működésük
jogszerű biztosításában.
Ez utóbbi elsődlegesen tagegyesületi felügyelő (ellenőrző) bizottságok, tisztségviselői
(tagsági) jelzések, ellenőrzésre jogosult hatóságok, irányító szervezetek jelzéseire,
kéréseire, irataira valósul meg!
Tevékenységünk messze túlhaladja az előírás szerinti elvárásokat. Bizottságunk ellenőrzési
tevékenysége részben átfogó,- részben szúrópróbaszerű, illetve célirányos jellegű.
Szakmai felkészültség vonatkozásában,- természetesen-, a profi, jól felkészült, alapos
szakmai jártassággal rendelkező, ellenérték (munkabér, megbízási díj, stb.) fejében
tevékenykedő irányító és gyakorlati feladatokat végzők esetében azok teljeskörű revizori
munkálatai, felülértékelése,- nem minden területen várható el!
Ezért,- indokolt esetekben,- szakértőket, egyéb,- arra jogosult hatóságokat kell felkérni,
segítségüket kérni, illetve jelzéssel élni.
Március 30-i dátummal elkészült Szövetségünk 2016. évi egyszerűsített beszámolója és a
közhasznúsági melléklete, és rendelkezésünkre áll a Kontroll-Audit Kft. részéről Dr. Cseke
László könyvvizsgáló által készített Független Könyvvizsgálói Jelentés.
Ezen anyagok- tipizált-, részben formanyomtatványokra adott olyan válaszok,- mely az adott
szervezet egész évi gazdálkodásának összefoglalója,- tükre!
Néhány megállapítás:
-

Országos Szövetségünk gazdálkodása,- szemben az azt megelőző
gazdálkodási évvel (2015),- nem volt veszteséges.
12.061.000,- Ft eredményt mutat.
Növekedett a vagyon. A befektetett eszközök értéke 337.408.000,- Ft-ra
növekedett.
Több mint 10 millióval növekedett a saját tőke.
Közhasznú
tevékenység
megnevezéseként
az
„Esélyegyenlőség
megvalósulásának elősegítése” szerepel.
Tisztségviselők,- csak költségtérítésben részesültek!
A kiegészítő melléklet minden lényegi kérdésre választ ad.

Elszámol,- a
- központi költségvetés (állami) működési támogatásával, (175.600.000,- Ft)
- a MEOSZ Központi Egyesített Támogató Szolgálata központi támogatásával
(23.896.200,- Ft),
- ugyanennek az ágazati pótlékával (1.528.878,- Ft),
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-

a kiegészítő pótlék támogatásával (1.218.308,- Ft),
a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehab.fogl. bértámogatásával
(26.646.428,- Ft),- 26 fő,
ezen támogatás egyszeri juttatásával (815.239,- Ft)
a III. kerület támogatásával (30.000,- Ft).

Elkészült a Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok összesítése.
A könyvvizsgálói jelentés hiányosságot, problémát nem állapított meg, melyet az
általunk lefolytatott ellenőrzési tevékenység is megerősített.
Mindezek keretében Bizottságunk áttekintette a felhasználásokat, jogosultságokat, személyi
juttatásokat, a sokakat érdeklő un. „költség megosztás” témakörét, különös tekintettel az
állami támogatásból a tagszervezetek részére történő juttatás rendszerét.
A költségvetési állami támogatás,- tagszervezetek,- és MEOSZ működése (Központ) közötti
megosztásáról a közgyűlés hoz döntést.
A tagszervezetek közötti megosztás taglétszám alapján történik.
Ez hosszabb idő óta,- akár közgyűlési vitára is okot adott.
Bizottságunk álláspontja szerint,- a 2016. évben alkalmazott nyilvántartási módszer,mely a tárgyévben (január 01-december 31.) közötti időszakban tényleges tagdíjfizetést
eszközlő taglétszámból áll,- megfelel az elvárásoknak.
Ennek alkalmazása kizárja a korábbi évek,- zavarosnak tűnő-, talán esetenként el is
torzuló viszonyszámait az elosztásban.
Megállapítható az is,- a tagság „elöregedése” mellett,- hogy komoly nagyságrenddel csökken
a fizető tagok száma. Ez természetesen magába hordja az egy főre eső támogatás
növekedését.
A tagegyesületek,- de a MEOSZ-, gazdálkodásában komoly segítséget jelent az
„akkreditáció”
megszerzését
követő,
un.
megváltozott
munkaképességűek
foglalkoztatását segítő állami támogatás, melynek lehetőségével több tucat tagegyesület
is él!
A központi költségvetési támogatás un. „tagarányos” része mellett a tagszervezetek által
működtetett intézményhálózat támogatása is megjelenik.
Ez,- az időnként-, vitát is kiváltó támogatás fontos részét képezi az érdemi mozgalmi
munkáknak, főként az LÁT visszaszorulását követően.
A MEOSZ elnöksége a múlt év során 6 ízben tartott hivatalos ülést, melyen 52 (!)
határozatot hozott. Időnként un.: informális ülés,- egyeztetés-, megtartására is sor került.
A rendezvényeken az elnökkel és helyettesekkel együtt 11 fős elnökségből 5 fő mindegyiken
részt vett, 2 fő egyszer hiányzott.
Határozatlan képesség miatt sem ülés,- sem napirend nem maradt el.
Bizottságunk és az Elnökség szoros és jó munkakapcsolatát tükrözi az is, hogy testületünk 5
tagjából a rendezvényeken legalább 3 fő mindig képviseltette magát.
Minden indokolt esetben egyeztetés történik az elnökök között. Ennek eredményeképpen
kiküszöbölhetővé váltak a működést esetlegesen zavaró olyan viták és nézetkülönbségek,
melyek nem kívánatosak mozgalmunkban!
Az elnökség jó működését tükrözi az is, hogy elektronikus úton (két ülés között) 12
elnökségi határozat született.
Ebben a formában is szívesen szólok a személyi és körülményekbeli változásokról.
Tovább erősödött a MEOSZ Központ,- 39 fős humánerőforrás állománya felkészült, speciális
ismeretekkel (is) rendelkező szakemberekkel.
1 fő alapfokú,
28 fő középfokú,
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10 fő felsőfokú képzettséggel rendelkezik.
(32 fő szoc. munkás, 2 fő szociálpolitikus, 3 fő jogász, 1-1 fő mérnök-informatikus, katonai
főiskola, társadalombiztosítási szervező)
Szúrópróbaszerű ellenőrzés történt a gépjárműhasználat elszámolásában is.!
2016. évben viszont,- minden eddig ismert gyakorlatot-, meghaladó nagyságendben vált
indokolttá és szükségessé, hogy a MEOSZ Felügyelő Bizottság tagszervezet számára
nyújtson segítséget, vagy tevőlegesen, akár szakértők bevonásával.
Ezen közreműködésekben bizottságunk igyekszik megtalálni a közreműködés
legideálisabb mértékét, hiszen könnyen a helyi testületek feladatelvonásának hibájába
sodródhatunk.
Figyelemmel vagyunk a MEOSZ alapszabálya és SZ.M.SZ-e biztosított lehetőségekre.
Bizottságunk, a MEOSZ elnöksége és apparátusa 2016. évben nagy múltú és létszámú
egyesületekben (is) kellett, hogy korrigálja, segítse mozgalmunkat az esetleges
alaptalan vádaskodások elkerülése érdekében.
Fontos, hogy a látszatát is kerüljük minden jogellenes, vagy annak tűnő cselekedetnek! A
jogszerű működés mindannyiunk elemi érdeke!
Sajnos,- egy esetben,- működési lehetőségeinket meghaladó ügy(-ek) miatt hatósági
(bűnüldözési szervek) vizsgálata van folyamatban.
Bízunk abban (szeretnénk), hogy ez egyedi eset maradjon.
Az összes,- egyéb- (folyamatban lévő, vagy lezárás közeli ügyekben) igyekszünk keresni,megtalálni a lehető legideálisabb szakmai,- társadalmi kompromisszumokat.
Mozgalmunk,- összes ereje és eredményessége ellenére-, gyenge és törékeny azon
esetekre, ahol a belső működés, az esetleges adminisztratív és demokratikus működés
olyan sérüléseket okoz, mely helyi (tagsági, testületi) ellentmondásokat feszültségeket
eredményez.
Tisztelt Küldöttgyűlés!
A Felügyelő Bizottság kezdeményezte az Elnökség felkarolta azt a szakmaiságot, melynek
során az egyesületi ellenőrzési célokra megválasztott tisztségviselők kapjanak munkájukhoz
felkészítést. Ezt a küldöttgyűlésünket követően a itt, a mostani rendezvény helyszínén
kívánjuk lebonyolítani.
Természetesen örömmel látjuk és várjuk az Egyesületek elnökeit, tisztségviselőit.
Javasoljuk a résztvevőknek, fordítsanak energiát a fogyatékos hazai és nemzetközi
érdekvédelmének, érdekérvényesítésének elkövetkezendő gyakorlati kidolgozására, különös
tekintettel a cca. egy év múlva esedékes választási előkészületek fényében!
A MEOSZ Felügyelő Bizottsága javasolja a 2016. évet értékelő küldöttgyűlésnek, az
Elnökség
- 2016-ot értékelő beszámolóját,
- a független könyvvizsgáló által is értékelt
2016. évi gazdasági zárásról szóló előterjesztéseket
- az általam vezetett Felügyelő Bizottság előterjesztéseit, jelentéseit,
kellő vita és értékelés alapján, az itt elhangzó észrevételekkel, javaslatokkal, ha szükséges,
az indokolt korrekciókkal, - szíveskedjenek határozatilag elfogadni.
2017. május 03.

Balogh Zoltán
F.B. Elnöke

