Az Ellenőrző Bizottság jelentése
a KSPE 2014. évi munkájáról, gazdálkodásáról
Tisztelt Közgyűlés!
Az EB létszáma a Közgyűlés határozata alapján változott, Új Imréné megüresedett helyét
betöltötte, így ismét 3 fő végezte az Alapszabályban megfogalmazott feladatát. Nagyné
Lengyel Erika felmentését kérte az elnöki teendők alól megnövekedett munkahelyi feladataira
tekintettel, viszont a munkában továbbra is aktívan részt vett.
I.
Az elnökség 8 alkalommal tartott kibővített ülést, melyen az EB minden esetben részt vett,
tehát az elnökség és a szerkesztő bizottság munkáját rendszeresen, folyamatában figyelemmel
kísérte. Ezekről az ülésekről dr. Gerencsér Attila elnökhelyettes minden alkalommal
emlékeztetőt készített, amelyek az irattárban hozzáférhetőek, a jelenléti ívekkel együtt
megtekinthetők.
Az elnökség a munkáját az elfogadott munkaterv alapján végezte, határozatait szótöbbséggel,
demokratikusan hozta. Az egyesület kiadványát, az Arcképvázlat 13. kötetét a szerkesztő
bizottság folyamatos konzultációval, a vázlatírókkal történő egyeztetések alapján –
tartalmában és küllemében is elismerésre méltóan készítette el a vállalt határidőre,
nyomdakészen.
II.
A tagnyilvántartás naprakész, ezt a feladatot Kovács András elnökségi tag végzi. A
nyilvántartás mind elektronikusan, mind papíralapon ábécérendben elérhető, megtekinthető.
Az új tagok felvételéről minden esetben az elnökség dönt
Az egyesületi iratok szabályszerűen tároltak, ezt az elnök irattározza. A tagdíjat 2014-ben a
Közgyűlés változatlanul évi 1500 Ft összegben hagyta jóvá.
III.
Az egyesület bevételét a tagdíjak, adományok, adófelajánlások, támogatások képezik. A
részletes pénzügyi beszámolót dr. Harkányi Károlyné ismerteti.(Mellékelve)
A tagdíjbefizetés 88%-os, 5 tagtársunk sajnos elhunyt, taglétszámunk örvendetesen
növekedett, 2014. december 31-én 173 fő.
A pénztárkönyv vezetése, a bizonylatolás előírás szerinti, a kiadások indokoltak. A könyvelői
feladatokat Márta Endréné végzi havi 3000 Ft + Áfa díjazásért. A könyvelő külön kiemelte
Harkányiné precizitását, pontosságát, a dokumentumok szabályszerűségét. Az Egyesület
adatszolgáltatási kötelezettségének mind a NAV-nak, mind a KSH-nak határidőre eleget tett.
A pénzügyi mérlegkészítés határideje május 31-e, ezt a könyvelő készíti el.
Az Alapszabály szerint a tisztségviselők tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték,
térítési díjban nem részesültek.
Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás az érvényes jogszabály, a 350/2011. (XII.
30.) Korm. Rendelet szerinti, átgondolt, költségtakarékos.

IV.
Kérem a Közgyűlést, hogy Alapszabályunk VII. fejezetét, a Záró rendelkezést az érvényben
lévő jogszabályoknak megfelelően hatályosítsa, a 2011. évi CLXXV.(XII.14.). törvény,
valamint a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rend. és a 2012. évi (VI.30.) Új Civil törvény szerint.
Debrecen, 2015. március 20.
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