Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége
Felügyelő Bizottsága
JELENTÉS
a 2020. évi beszámoló – távszavazással megtartásra kerülő – közgyűlés részére.

Tekintettel a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre elhalasztott érdemi küldött
közgyűlés körülményeire, - az elnökség határozata alapján:
-az elnökség vezető, irányító munkájáról szóló elnöki beszámoló:
-Gazdasági, számszaki, közhasznúsági beszámoló és
-FEB jelentés HON-lapon kerül a tagszervezetek részére közreadásra és napirendi
pontonkénti távszavazásra.

A FEB jelentése is ehhez igazodóan -rövidített- összefoglaló jelleggel került elkészítésre.
1./ A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökségének, ügyvezetésének
2019. évi beszámolási időszakra vonatkozó írásbeli előterjesztései a vonatkozó törvényi
helyek előírásainak megfelelően kerültek elkészítésre, - részletesen tartalmazzák az
idevonatkozó előírásoknak megfelelő számszaki adatokat, információkat, ezért azokkal
részletesen, adatszerűen itt a FEB nem foglalkozik.

2./ A FEB 2019. év során ellenőrzési tevékenységét a FEB elnök és esetenként a FEB tagok
is az elnökségi üléseken való rendszeres részvételükkel gyakoroltuk.

3./ 2019.I. félévében átfotó OPSZ FEB ellenőrzés volt, hol FEB elnökként Tímár Lajos jelen
volt. Az észlelt kisebb súlyú észrevételek megbeszélésre, kijavításra kerültek. Főbb
vonatkozásaiban az OPSZ FEB megállapításai a dolgokat rendben levőnek találták.

4./ Az elnökség által 2020. március 10-én napirendként tárgyalt gazdasági munka értékelése
során a 2019. évi gépkocsi költségek és reprezentációs költségek részletesen alapbizonylat és
oksági részletességgel megtárgyalásra kerültek, útmutatás született a követendő eljárásokra.

5./ 2020.április során Dr. Túrós András OPSZ elnök úr a megyei a megyei elnökök
jelenlétében megtartott értekezleten a megye irányító és gazdasági munkáját pozitívan
értékelte.

6./ A szövetség bevételeinek,-kiadásainak könyvelését külső könyvelő végzi. Az
alapbizonylatokról készült „főkönyvi kivonat”-ok, „Közhasznúsági beszámoló” –
„…egyszerűsített éves beszámolók” és támogatások kimutatása adatainak ellenőrzése, összevetése során egyezőséget tapasztaltunk. (Az alapbizonylatokkal való összehasonlítás
nélkül.)
7./ Az eredménylevezetés során rögzített 2019. évi összes bevételek: 35 553.e.ft és
2019. évi összes kiadások: 35 750.e.ft
Tárgyévi eredmény: (negatív)

(-197.e.ft.)

A szövetség saját működésére 6.140.e.ft-ot fordított.
Az egyesületek részére működésre 27 230.e.ft került továbbutalásra, elszámolásra.
8./ Előzőekben rögzítettek alapján a FEB az elnökségi beszámolót (előterjesztést) gazdasági
beszámolót, közhasznúsági jelentést a távszavazással lebonyolításra kerülően az
egyesületeknek elfogadásra javasoljuk.
9./ Mint az egyesületek elnökei, küldöttek által ismeretes a FEB elnöke és minkét tagja
írásban lemondott tevékenységéről. Mivel tisztújítást érdemi, ténylegesen megtartott
közgyűlés napirendi pontjaként lehet végezni, ezért az elnökséggel való közös megegyezés
alapján a tisztújító közgyűlés összehívásának időpontjáig a FEB tisztségében marad és a
lehetőségeken belül ellátja feladatát.

Szeged, 2020. május 05.

Tímár Lajos sk.
FEB elnök

