A Felügyelő Bizottság jelentése a KSPE
2016. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk nemcsak alkalmanként, hanem folyamatosan ellenőrzi az elnökség, illetve az
egyesület munkáját, hiszen minden megbeszélésre, rendezvényre meghívót kapunk. 6
elnökségi ülésen vettünk részt. Az elnökségi határozatokat dokumentáló ún. Határozattárat
Kálmán Antalné elnökhelyettesünk elektronikusan rendelkezésünkre bocsátotta.
Megállapítottuk, hogy:
pontosan, időrendi sorrendben, kifogástalan küllemben és tartalommal készült, nyomon
követhető az érdemi munka. Mind névadónk, Karácsony Sándor emlékének ápolása, mind
Ungvári János alapító elnök beszámolója az egyesület 20 éves tevékenységéről példa értékű.
Az elnökség
jubileumi emlékérem adományozását határozta el, amely kitüntetés
odaítélésének feltételeit a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. 2016-ban 20-an kapták
meg kiemelkedő társadalmi munkájukért az értékmentésben, értékteremtésben kifejtett
elévülhetetlen érdemeikért. Évenként 2 érem adományozható, kivétel a jubileumi 2016-os év.
Ugyancsak Kálmán Antalné érdeme a KI KICSODA a Karácsony Sándor Pedagógiai
Egyesületben c. kiadvány ötlete, mely 35 értékmentő életútját teszi közzé, örökíti meg
tetszetős küllemben. Köszönet a közreműködők munkájáért.
Programokban igen gazdag volt az elmúlt esztendő, Földesen is megemlékeztek névadónkról,
erősödött az együttműködés a Kossuth Lajos Tudományegyetemmel és a Magyar Pedagógiai
Társasággal.
Az egyesület tevékenységének fő gerincét az Arcképvázlatok évenkénti kiadása alkotja. A
15. kötet bemutatója a megszokott magas színvonalú volt, a szerkesztőbizottság odaadó
munkáját dicséri. Elkészült a szerkesztőség önálló működési szabályzata, valamint új, lelkes
tagokkal bővült a szerkesztő bizottság.
A sorozatszerkesztői feladatot Szikszainé dr. Nagy Irma precízen, pontosan - József Attila-i
megfogalmazásban végzi. Csermely László kötetszerkesztői munkája, dr. Korompai Gáborné
könyvbemutatója példaszerű.
Örvendetes tény, hogy új tagszervezet alakult Berettyóújfaluban Gyula Ferencné vezetésével.
A debreceni csoportot Kovács András elnökségi tag vezeti és szervezi, Hajdúszoboszlón
Némethné Dávid Irén, Hajdúböszörményben Lengyel Istvánné vette át Halász Ferenc és
Csiha László elhunyt tagtársainktól a stafétabotot. Csiha László halálával nagy veszteség érte
egyesületünket, mind a szerkesztőségi munkában, mind a Karácsony-életmű kutatásában
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ugyanúgy Halász Ferenc személyében is hihetetlen
munkabírással rendelkező szervezőt, vezetőt veszítettünk el.
Különösen sok segítséget nyújtanak az elnöki munkához az elnökségi tagok, Kálmán Antalné
és dr. Gerencsér Attila elnökhelyettesek, Farkas Jánosné pályázati figyelő és író, dr.
Harkányi Károlyné a gazdasági és pénzügyek területén, Szabó Lászlóné a jegyzőkönyvvezetésben és a könyvbemutatókon, Raffai Zoltánné határon innen és túl építi, ápolja
lelkesen az egyesületi kapcsolatokat, Kovács András szerkeszti a Hírlevelet, a tagnévsort, új

tagokat toboroz, Nyirkos Tibor
Arcképcsarnok kiadványokat.

éveken át kötetszerkesztő munkájával gazdagította az

Az egyesület együttműködése más hasonló szervezetekkel eredményes. Egyre több
önkormányzat támogatja anyagi forrásaival az érdemi munkát, jelentősen hozzájárul a kötet
megjelenési költségeihez. Ebben kiemelkedő szerepe van Fülöp Mihály elnök úrnak.
A Hírlevél és a Honlap révén a tájékoztatás naprakész, minden fontos információt tartalmaz
az egyesület tevékenységéről.
A gazdálkodásról megállapítottuk, hogy lényegesen nőtt a pénzügyi egyenleg 2016 végén
2015-höz képest, 978.438,- Ft-tal. Ugyancsak jelentősen nőtt az 1 %-os személyi
jövedelemadóból felajánlott bevétel, ami a népszerűségnek is fontos mutatója. Jelentős
bevétel az elnyert 1,5 milliós pályázati forrásból származik.
A kiadások reálisak, az emlékérem alapítására 279.116,- Ft-ot fordított az elnökség.
A pénzforgalom 1.477.669-ről 2.479.366-ra nőtt, ami örvendetes emelkedés, de ugyanakkor
vele együtt nőtt a bankköltség is.
A gazdálkodás szabályszerű, a pénzügyi előírásoknak megfelelő, precíz, pontos a
bizonylatolás.
A tagdíjfizetési morál jó, 92 %-os, annak ellenére, hogy 70%-ban nyugdíjasok a tagjaink,
és betegség, vagy bármi más akadálya lehet a nemfizetésnek.
Az egyesület taglétszáma tovább nőtt, pontos, áttekinthető táblázatban naprakész a
tagnyilvántartás. A taglétszám 2016. évben 190 fő, 2017 első negyedévében pedig már 215 fő.
A Felügyelő Bizottság nem tapasztalt sem hiányosságot, sem szabálytalanságot, minden
dokumentum a rendelkezésére állt, aminek alapján az egyesület tevékenységét
eredményesnek, állandóan szélesedő kapcsolatépítő munkáját kiválóra értékeli, és az
egyesületért dolgozó tisztségviselők társadalmi munkájáért köszönetét fejezi ki.
Kérem a Közgyűlést a Felügyelő Bizottságunk megállapításainak elfogadására.
Debrecen, 2017. március 31.
Papp Gézáné
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