
FB beszámoló az MGKE 2013.04.27-én tartandó Közgyűlésén 

Készítette: Nyirádi Miklós, a Felügyelőbizottság elnöke 

A Felügyelő bizottság (továbbiakban FB) évente legalább egy alkalomal köteles FB ülést tartani. 

A legutóbbi ülés 2012. május 19-én volt Bükkszentkereszten, egy nappal az MGKE 2012-es 

közgyűlése előtt.  

Az FB soron következő ülése a 2013.04.27-én tartandó Közgyűlés előtti napra, 2013.04.26 

18:00-ra került meghírdetésre, melynek tervezett napirendje a 2012. év Közhasznúsági 

Jelentésének áttekintése és elfogadása valamint a 2013. év Költségvetési Tervének áttekintése 

és elfogadása lett volna. Sajnos az FB egyik tagja, dr. Vécsei Georgina, egészségügyi okokból 

távollétét jelezte, így a fenti időpontban meghírdetett FB ülés határozatképtelen maradt. A 

megismételt ülés időpontja a Közgyűlés időpontjában még ismeretlen, de az eredeti időponthoz 

képest maximum 30 napon belül kerül megtartásra. Az Alapszabály értelmében a Felügyelő 

bizottság akkor határozatképes, ha mind három tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a 

Felügyelő bizottságot harminc napon belül újra össze kell hívni. Az FB elnöke a Tagságot, az 

Elnökséget és az FB tagokat időben informálni fogja a nyilvános ülés pontos időpontjáról. 

Az FB és az Elökség együttműködése jónak mondható, az Elnökség rendszeresen folytat 

megbeszéléseket, egyeztetéseket a FB-gal. A FB minden esetben megkapta a munkájához 

szükséges információkat, dokumentumokat. Az elnökség átadta a 2012. évi gazdálkodással 

kapcsolatos adatokat (pénzforgalmi listákat, számlákat, bizonylatokat és az azokhoz tartozó 

iratokat, stb.) a felügyelőbizottságnak. Ezek átnézésre kerültek és a felügyelőbizottság a 

következőket állapítja meg: 

- A számlák és főkönyvi kivonatok vezetése rendezett 
- Az egyes főkönyvi tételekhez tartozó számlák, a kifizetésük átutalása (a hozzájuk tartozó 

teljesítési igazolásokkal) könnyen áttekinthetőek és ellenőrizhetőek voltak 
- A pénzforgalom döntő többsége bank átutalással történt, készpénzes kifizetések csak 

kisebb beszerzések kapcsán történt 
- A felügyelőbizottság megállapítja, hogy az elnöksége az Egyesület pénzeszközeivel 

felelősen gazdálkodott 

A 2012-es év folyamán a FB tagjaihoz semmilyen írásos észrevétel, panasz nem érkezett.  



Egy technikai hiba miatt a Közgyűlés előtt az FB tagok az MGKE elnökségétől az alábbi 

dokumentumokat nem kapták meg értékelésre: 

• A 2012. évre vonatkozó Közhasznúsági Beszámoló 

• A 2012. évre vonatkozó számviteli mérleg- és eredménykimutatás 

• A 2013. évre vonatkozó Költségvetés tervezete 

 

A FB elnöke javasolja az Elnökségnek, hogy egy későbbi időpontban, de harminc napon belül 

hívjon össze egy újabb Közgyűlést, melyben a hiányzó dokumentumok bemutatásra és 

elfogadásra kerülnek.  

Juhász Imre, FB tag 2013.04.27-ével lemondott FB tagságáról, így helyére a Közgyűlésnek új 

FB tagok kell választania. Az FB tag választás szerepel a Közgyűlés napirendi pontjai között.  

 

 

Nyirádi Miklós 

FB elnök  

Kelt: Budapest, 2013.04.26  


