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A Felügyelő Bizottság jelentése a Fejér Megyei Építészek Kamarájának 
2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi költségvetési tervezetéről 

 

1. A Kamara 2012. évi tevékenységének, valamint a 2012. évi költségvetési 
beszámolójának rövid értékelése: 

A Felügyelő Bizottságnak folyamatosan rálátása volt egész évben a kamara teljes 
tevékenységére, hiszen az elnökség minden ülését kibővített ülésként tartotta meg, ahova a 
bizottságok elnökei és tagjai is meghívást kaptak. Minden fontosabb döntés vagy 
állásfoglalás ezeken az üléseken született meg. A kibővített elnökségi ülések szükség 
szerint, általában havonta kerültek megtartásra. Az ülések lefolytatása, az elnökség 
döntései, minden esetben jogszerűek, szakszerűek és törvényesek voltak. A Felügyelő 
Bizottság elnöke, meghívottként az Etikai - Fegyelmi Bizottság ülésein, egyeztető 
tárgyalásain is részt vett az elmúlt évben.  
 
A FÉK Titkársága feladatait - a tagdíj befizetések elmaradásának csökkentését, a 
különböző lejárt jogosultságok megújítását – folyamatosan, jó színvonalon végzi.  
 
A 2012. évi költségvetési beszámolót illetően a Felügyelő Bizottság az alábbiakat 
állapította meg:  

• Tényként megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetési tervezet bevételei nem 
teljesültek, amik többek között az alábbi nagyobb tételekből adódnak össze: 

- A tervezett tagdíj bevételéből ténylegesen 5 111 e Ft tagdíj befizetése 
elmaradt.  

- A 2011. évi elmaradt tagdíjakból, szüneteltetés, törlés, elhalálozás, 
elköltözés, méltányos elbírálás miatt 510 e Ft-tal kevesebb került 
befizetésre.  

- A nem kamarai tagok befizetése is 165 e Ft-tal kevesebb volt.  
- Az igazgatási szolgáltatási díjak bevételét illetően, ténylegesen 514 e Ft 

többletbevétel folyt be. 
A fentiek szerint a 2012. évi bevételek záró egyenlege 5 170 e Ft-tal lett kevesebb 
a tervezetnél. 

• Megállapítható, hogy a kiadási oldal tervezett és tényleges összegei eltérést 
mutatnak, az összes kiadás a tervezettnél 2 427 e Ft-tal kevesebb lett. 

• A 2012. évi költségvetés tényleges bevételi és kiadási oldalainak összevetésénél 
megállapítható, hogy a 2013. évi nyitó egyenleg az előző évinél 2 560 e Ft-tal 
kevesebb lett. Ennek megfelelően a 2012. december 31. záró egyenleg 5 421 e Ft.  

 
Összefoglalva:  

 A Felügyelő Bizottság a kamara 2012. évi tevékenységéről készült elnökségi 
beszámolót áttekintette, annak tartalmát reálisnak és megfelelőnek tartja. A 
2012. évi költségvetési beszámolót megtárgyalta, a gazdaságos működtetésre való 
figyelem felhívása mellett, a költségvetési beszámolót a taggyűlés részére 
elfogadásra javasolja. 
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2. A Kamara 2013. évi költségvetési tervezetének értékelése: 

 
A kibővített vezetőségi ülés keretében a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a 2013. évi 
költségvetés tervezetét. 

A költségvetés tervezetének bevételi oldalánál növekedést mutat az igazgatási 
szolgáltatási díjaknál tervezett bevétel, mivel a kamarai tagok közül többnek lejár a 
névjegyzéki bejegyzés érvényben tartási határideje. 

A 2013. évi kiadások tervezete a takarékosság szem előtt tartásával készült. Kisebb 
változás a bérkompenzáció és - a megnövekedett feladatok miatt - az adminisztrátor 
bérének és az elnök tiszteletdíjának növelésében történt. Új tétel a tisztségviselők szakmai 
költsége, amely szakmai programok, tanulmányutak szervezését biztosítja. Egyéb kiadási 
sorokban nem terveztek kiadásnövelő változtatást. 

A 2013. évi költségvetési tervezet biztosítja a kamara további működését és a 
költségvetési tervezet bevétel és kiadás oldalai összhangban vannak.  

A Felügyelő Bizottság felhívja a figyelmet a továbbiakban is a takarékos gazdálkodásra. 
Ennek során a tervezett összegek felhasználását gondosan mérlegelni kell és törekedni kell 
arra, hogy a kiadások elsődlegesen a tagok érdekeit szolgálják. 
 

Összefoglalva: 

A Felügyelő Bizottság a kamara 2013. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta. 
Egyetértett a tervezetben szereplő megnövelt és előirányozott költségvetési tételek 
nagyságrendjével. A 2013. évi költségvetési tervezetet a taggyűlés részére 
elfogadásra javasolja.  

A Felügyelő Bizottság terén változatlanul szükségesnek tartja, hogy a gazdasági 
helyzetre tekintettel a kamara saját hatáskörben mindent tegyen meg a tagdíj és 
a MÉK hozzájárulás jelenlegi szinten tartása érdekében. 

 
 
 

Székesfehérvár, 2013. március 26. 
 
 
 

  
Fülöpné Nagy Melinda sk. 

FÉK Felügyelő Bizottság elnöke 
 

 


