JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. március 13-án, az L.T.SZ. Felügyelő Bizottságának ülésén.
Helyszín: Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Jelen vannak: Stefán Mihályné, FB. elnök,
Cserna András, FB. tag
Udvardi Sándor, L.T.SZ. elnök
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az L. T. SZ. 2017. 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 2017 év gazdálkodásának felülvizsgálatához bekérte az anyagokat a
központi költségvetésből kapott 5.000.000 Ft támogatás felhasználásával kapcsolatban. Az
elfogadó nyilatkozat a FEB ülés időpontjában még nem érkezett meg.
A felügyelő bizottság az L. T. SZ. 2017.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.

-

2017-ben 3 elnökségi ülés lett megtartva (február 23-án, április 18-án és szeptember 6án. Az ülésekről jegyzőkönyv készült, melyek a honlapon láthatók.

-

Az elnökségi üléseken résztvevők nem minden esetben írják alá a jelenléti ívet.

-

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

-

2017. évben a számlák kiküldésre kerültek és a befizetések is megtörténtek.

-

Az LTSZ a mérleg szerint az évet 2 veszteséges év után ismét nyereséggel zárta.
(1.002.000,- Ft)

-

2018. november 30-december 01 között volt egy rendezvény Noszvajon, melynek
költsége 546.000,- Ft +áfa volt, de sehol nincs említve a rendezvény pontos célja.
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Az elkövetkező időkre, a Felügyelő Bizottság az alábbiakat észrevételezi és javasolja az elnökségnek és a Tagoknak.
-

Az Elnök és az Elnökség a rendezvényekről készített összefoglaló jelentéseket, értékeléseket minden esetben töltse fel a honlapra a dokumentumok közé.

-

A rendezvények bevételi-kiadási értékelése is történjen meg, hogy látható legyen azok
nyereségessége, vagy veszteségessége.

-

A Közgyűlés elé terjesztett Beszámolót javasoljuk részletesebben elkészíteni. Nem
mindenki tud részt venni minden rendezvényen és egy évben egyszer ebből a beszámolóból szerzi meg az információt.

-

Az elnökségi tagok pótolják aláírásukat az elnökségi ülések jegyzőkönyvének mellékletét képező jelenléti íven.

-

Minden eseményről adjon számot az elnökség, amely nagyobb kiadással jár.

kmf.
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