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ELŐTERJESZTÉS
az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről

A határozati javaslat elfogadásához az
Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!
Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik a beszámoló elfogadása az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről.
Az Ellenőrző Bizottság – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az
éves munkáról.

Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2013. március 5.

Az Ellenőrző Bizottság nevében:
Parizán Ildikó s.k.
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A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság
Ellenőrző Bizottságának
2012. évi beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság munkáját a 2011. évi egyesület törvény figyelembe vételével és éves
munkaterve alapján végezte. Az ellenőrző bizottság elnökét, Solcz Évát betegsége miatt,
útmutatásai alapján és vele folyamatosan egyeztetve Parizán Ildikó helyettesítette 2012.
november végéig. Az ellenőrző bizottság irányítása az ő szakmai tapasztalata alapján történt.

I. félév
2012-ben ellenőrzési terv: a pénzgazdálkodás tartalmi és formai elemeinek törvényes
betartása:
Megállapítás: a bizonylati fegyelem számviteli törvény szerinti betartása megfelelő. A
könyvelés: egyszeres könyvvezetés (2012. május 31-ig).
11.Pk. 61.047/1989/13. Főv. Törvényszék – Végzés – (2012. IV.10.)
A szervezet új elnevezése: Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság
A szervezetet egyben közhasznú szervezetté minősíti.
Az eddigi képviselő, Salga Ilona képviseleti joga megszűnt,
Dr. Szvák Gyula képviseleti joga változatlan.
Gémesi Ferenc új képviselő.
A régi képviseleti jog visszavonása, annak indoka nyitott kérdés, közgyűlés nem szavazta
meg. A régi képviseleti jog maradhat, ha annak visszavonására nyomós ok nincs, és azt a
közgyűlés elfogadja.
- a közhasznúság a kettős könyvelésre való áttérést írja elő (utólagos ellenőrzés).
- a tagdíj befizetés és a tagnyilvántartás hiányos (utólagos ellenőrzés).
A szervezet gazdálkodása a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve elfogadott és takarékos.

II. félév
A tagdíj-befizetések – többszöri felhívásra – javultak. A nyilvántartás pontosítása – személyes
egyeztetéssel – elfogadható.
- A második félévben a kettős könyvelésre való áttérés – novemberben – megtörtént.
- A 2012. év mérlege, számviteli politika és közhasznúsági jelentése nem ismert az
ellenőrző bizottság előtt (utólagos ellenőrzés).
- A különböző határidős bevallási kötelezettségek teljesítése rendben (Országos Bírói
Hivatal, mérleg, NAV, statisztika, pályázati elszámolás).
- A házipénztár kezelése az előírásnak megfelelő.
- Folyamatban a házipénztár szabályzat, utalványozás, szigorú számadású
nyomtatványok nyilvántartása, ellenőrzés, aláírási jog meghatározása (utólagos
ellenőrzés).
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Javaslat: a társadalmi munkára és a külső könyvelésre való megbízási szerződés
elkészítése (utólagos ellenőrzés).
A dokumentáció ellenőrzése nem valósult meg (az ígért dokumentációs anyag nem
érkezett meg).

Az ellenőrzés formája szúrópróba-szerű, folyamatba épített, átfogó.

Budapest, 2013-03-05.

Parizán Ildikó
EB-tag

Fehér József
EB-tag
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HATÁROZATI JAVASLAT

…./2013. (III. 23.) KGY határozat
az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében
eljárva elfogadja az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
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