JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. április 18-án, az L.T. SZ. Felügyelő Bizottságának ülésén.
Helyszín: Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Jelen vannak: Stefán Mihályné, FB. elnök,
Németh István, FB. tag
Udvardi Sándor, L.T. SZ. elnök
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az L. T. SZ. 2016. évi gazdálkodását és megállapította,
hogy az elnökség a gazdálkodás során semmilyen szabálytalanságot nem követett el, visszaélésre utaló nyom a dokumentumokban nem található.
A gazdálkodásról mérleg készült, mely a vonatkozó előírásoknak megfelel.
A Belügyminisztérium a 2016 év gazdálkodásának felülvizsgálatához bekérte az anyagokat a
központi költségvetésből kapott 5.000.000 Ft támogatás felhasználásával kapcsolatban, melyet elfogadott.
A felügyelő bizottság az L. T. SZ. 2016.évi működésével kapcsolatban az alábbiakat tapasztalta:
-

Az Elnök, az Elnökség és a Tagok kapcsolata példamutató. Az Elnök az Elnökséget,
valamint a tagságot mindenről folyamatosan tájékoztatja, és a döntésekhez kikéri a
tagság véleményét.

-

Az Elnökség munkáját az előzetesen elfogadott terv szerint végzi.

-

Az Elnökségi tagok az üléseken rendszeresen részt vesznek és minden téma iránt nagy
aktivitást mutatnak.

-

Az Elnökség és az OKF, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség kapcsolata jó.

-

2016. évben a számlák kiküldésre kerültek és a befizetések is megtörténtek.

-

Az LTSZ a mérleg szerint az évet ismét veszteséggel zárta. A 2016-ig megtakarított
pénz tette lehetővé, hogy a programokat az elnökség elképzelései szerint hajtsák végre.

-

A bemutatott 2016 évről készült mérleg hibás volt, de a könyvelő a hibát az Elnökségi
ülés kezdetére kijavította.

-

Az Elnök csak azokat a számlákat szignálta, igazolta, amelyek a BM anyaghoz mellékelve lettek, az azon kívülieket nem.
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Az elkövetkező időkre, a Felügyelő Bizottság az alábbiakat észrevételezi és javasolja az elnökségnek és a Tagoknak.
-

Az Elnök, vagy az Elnökség gyakorolja az Sz.M.Sz. II.3.1 (10) bekezdésében foglalt
jogait, azaz minden esetben igazolja le a beérkezett számlák teljesítését, majd így kerüljön a számla kiegyenlítésre.

-

A gazdálkodást a jövőben javasoljuk úgy megtervezni és teljesíteni, hogy a tárgyévi
kiadásokat a tárgyévi bevételek fedezni tudják.
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