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A Felügyelő Bizottság jelentése a Fejér Megyei Építészek Kamarájának
2015. évi gazdálkodásáról 2015. október 27-ig.
1. A Kamara 2015. évi tevékenységének, valamint a 2015. 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. 2015. október 27én tisztújítás volt a kamaránál, ahol a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak
személyében is változás történt.
A FÉK Titkársága feladatait - a tagdíj befizetések elmaradásának csökkentését, a különböző
lejárt jogosultságok megújítását - folyamatosan, jó színvonalon végzi. A tagokat e-mailen
értesítik ki a jogosultságok lejárati idejéről és felhívják a figyelmet a tagdíjhátralékok
befizetésére.
A 2015. évi költségvetési beszámolót illetően a Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapította
meg:
•

Megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetési tervezet bevételei maradéktalanul
nem teljesültek, amik többek között az alábbi nagyobb tételekből adódnak össze:
- A tervezett tagdíj és névjegyzéki nyilvántartási díj bevételéből 2 000 e Ft
befizetése elmaradt.
- A 2014. évi 1 854 e Ft elmaradt tagdíjakból csak 33 200 Ft nem került
rendezésre. Az évenkénti hátralékos befizetések összege folyamatosan
csökken, amit a következő évben a tagok, késve ugyan, de befizetnek.
- Azonban az igazgatási szolgáltatási díjak bevételénél, a tervezett 1 500 e
Ft-al szemben 1 904 e Ft folyt be, mivel tagjaink közül többeknek kellett
a jogosultságaiknak az érvényben tartási idejét meghosszabbítani.

•

A 2015 évben 5 000 e Ft vissza nem térintendő működési támogatást kaptunk a
Miniszterelnökségtől, és 266 e Ft pályázati összeget a Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivataltól. Ezekkel az összegekkel a kamara bevételi oldala
megnövekedett.

•

A fentiek szerint a kamara saját bevételeiből a 2015. évi bevételek záró egyenlege
a tagdíj befizetések elmaradásának az összegével lett kevesebb a tervezetnél.

•

Megállapítható, hogy a kiadási oldal tervezett és tényleges összegei eltérést
mutatnak. A saját költségvetésből kifizetett kiadások kevesebbek lettek a
tervezetnél, mivel a közüzemi díjakat, gépek, kisértékű eszközök beszerzését a
Miniszterelnökségi támogatásból fedeztük.

•

Molnár Tibor születésének 111-ik évfordulójára rendezett kiállításra 2015-ben a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától 266 e Ft-ot nyert a
kamara, amit a megjelölt célra teljes egészében felhasználtak és elszámoltak vele.
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Összefoglalva:
A Felügyelő Bizottság a kamara 2015. évi tevékenységét a Felügyelő Bizottság
megbízási ideéig áttekintve, reálisnak és megfelelőnek tartja. A 2015. évi kamarai
gazdálkodást jónak és takarékosnak találja. A további gazdaságos működtetésre
való figyelem felhívása mellett, a költségvetési összesítőt a taggyűlés részére
elfogadásra javasolja.

Székesfehérvár, 2016. február 29.

Fülöpné Nagy Melinda
FÉK Felügyelő Bizottság elnöke
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