
Jász - Nagykun Szolnok Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága 

 

 
JELENTÉS 

 

a Taggyűlés számára a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Építészek Kamarájának 2013. -2014 évi 

működéséről, a 2015. évi költségvetés teljesüléséről és 2016 évi tervezett költségvetéséről  

 

 

Tisztelt Taggyűlés ! 

A Felügyelő Bizottság a Területi Kamara választott szerveként végzi munkáját. 

 

Működési rendünk: Bizottságunk 1 fő elnökből, 2 fő tagból áll. Az elnök  havi rendszerességgel részt 

vett az elnökségi üléséken. 

 

A Felügyelő Bizottság a 2015. évben az alábbi feladatokat látta el: 

1., A rendszeresen megtartott havi elnökségi üléseken részt vettünk. 

2., A pályázatok előkészítésében segítettük az elnökséget 

 

3., 2015. évi működés és elnökségi beszámoló felülvizsgálata: 

- A Területi Kamara 2015 évi működése mind szakmai és pénzügyi szempontból megfelelő volt,  

beavatkozást nem igényelt. 

 

-Az elnökségi beszámoló reális, megfelel a tárgyévi tényeknek, ezért elfogadását javasoljuk. 

 

3., 2015. évi költségvetés teljesülése: 

- A 2015. évi gazdálkodás 14591 eFt bevétellel és 11091 eFt ráfordítással realizálódott. 

-A 2015. évi eredménye (+) 3500 eFt, amely a működés szempontjából megfelelő. 

- A pénzkészletek 2015. évi nyitó állománya 4474 eFt a fordulónapi záró állománya 6724 eFt volt, 

amely 2250 eFt növekedést mutat 

-A meglévő 6724 eFt-os pénzkészlet biztosítja a kamara likviditását és megfelelő pénzügyi működését. 

 

4.,2016. évi tervezett költségvetés: 

-A 2016 évi tervezett költségvetést megtárgyaltuk és elfogadhatónak tartjuk. 

 

5., Alapszabály módosító javaslatok: 

-Az alapszabály 9§1. d) bekezdésben a 15 napos határidő rögzítése szükséges.  

-Az alapszabály 12§ 5. e) bekezdés - szerint az elnökség és a felügyelőbizottság nem lehetnek egymás 

közeli hozzátartozói illetve a munkakörükben egymás alá fölé rendeltjei- módosítás törvényi 

kötelezettség 

 

6., Az 5. pontban leírt alapszabály 12§ 5. e) bekezdésének mint alapszabály  módosításának 

elfogadása esetén kérem az elnökséget a Kamaránkban esetlegesen fennálló összeférhetetlenség 

megszüntetésre. 

 

Kérjük jelentésünk és egyben javasoljuk az elnöki beszámoló elfogadását. 

 

 

Szolnok, 2016. március 10. 

 

 

 

      Honti Gyula sk.             Martonné Molnár Mariann sk.         Somogyi László sk. 
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