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A Felügyelő Bizottság csak részben a szokásos munkaterv szerint végezte munkáját 2020-

ban' tekintettel a pandémiára. Emiatt ugyanis személyes jelenléttel csak egy esetben tudott a
bizottság ülésezni. Ezen túlmenően a bizottság egy alakalommal, miírcius 30.-án internetes
ülést tartott, míg december 18-án a bizottság elnöke által előterjesztett jelentést e-mailek útján
fogadták eI a bizottság tagai.

A megtartott két bizottsági ülés határozatképes volt, ezekről az ülésekről emlékeztetők
készültek míg a harmadik esetben is megfelelő szrámú tag nyilatkozottaz írásos előterjesztés
elfogadásaró1'

Az FB ülések, illetve intemeten levelezés útjrín foly.tatott tevékenységének rendszeres
témája volt a Kamara előző (egy, vagy több) negyedéves gazdálkodásának ellenőrzése a
fökönyvi kivonatok alapján, az elnökségi határozatok áttekintése, míg a személyes jelenléttel
tartott szeptember 16.-i ülésen a számliík és a bankszrímla kivonatok ellenőrzése is.

A havonta megtartott elnökségi ülések többségén tanácskozási joggal részt vett a FB
bizottság elnöke. A Felügyelő Bizottsághoz 2a}a-ban sem érkezett bejelentés a tagság részéről
a Kamara mriködésével kapcsolatban.

A FB ülésén a kamara könyvelését végző Pálfiné Nagy Mária irodavezető is részt vett és a
Kamara gazdálkodásával kapcsolatosan felmerülő kérdésekbenté$ékoztatta a bizottságot.

Az FB szokásos fenti feladatain túlmenően 2020-ban külön foglalkozott az nllarni
Számvevőszék célvizsgálatával, amely a Magyar Mérnöki Kamara vizsgálatiín túl kiterjedt a
területi' így a Fejér Megyei Mérnöki Kamara vizsgálatára is. Az FB megállapította, hogy az
ASZ jelentésben megfogalmazott hiányosságok egyike sem olyan, ami érdemi számviteli,
gazdálkodási szabáIytalanságokat tárt volna fel, illetve, ami a Kamarának bármilven kárt
okozott volna, hanem alapvetően adminisztratív jellegrieu az nsz elnöke által javasolt
intézkedések. Az elnökség által elfogadott intézkedési terwel az FB egyetért. A Számlarenddel
kapcsolatban M FB elnöke által felvetett észrevételek alapjan a fokönyvi módosításokat az
irodavezető elvégezte. Az FB megállapította, hogy az Ászjelentéssel kapcsolatban további
intézkedést az elnökség részéről nem tart szükségesnek.

A Kamara elnöke 2021.februát 22.-én megküldte véleményzésre a Felügyelő Bizottságnak a
2020. évi besziímoló,a202l. évi terv módosítás és a2022. évi terv javaslatait. A tervezetekhez
az FB. módosító javaslatokat tett, melyek egy részét a Kamara elnöke elfogadta. Az
egyeztetések e-mailek és telefon tlt1án történtek az FB tagok és eln<ik, valamint a Kamara
elnöke között.
. A FB harom (elnökkel együtt négy) taganak e-mailben történt szavazása alap1an- melyeket
az FB elnökének ktildtek meg - 202l.03. 02.-íín azalábbi egyhangú döntés született:

_ A Felügyelő Bizottság a 2020. évi mérleg beszámolót 4l.044.520 Ft ráfordítás,
47.404.508 Ft bevétel és 6.359.988 Ft eredmény összegekkel elfogadja, s aú a
küldöttgyűlésnek elfogadásra j avasolj a.

- A felügyelő Bizottság egyetért a 2021. évi költségvetés módosításával' amely szerint a
tervezett ráfordítrísok: 50'095.979 Ft, a tervezett bevételek: 53.084.500 Ft' s a tervezett
eredmény: 2.988.52I Ft lesz. A terv módosítását elfogadiísra javasolja a közgyűlésnek.

- A Felügyelő Bizottság egyetért a 2022. évi költségvetési terr,'rrel az a!ábbi előirányzattal:
50.786.362 Ft rafordítás, 54.084.500 Ft bevétel és 3.298.138 Ft eredmény. A tervet elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek. i,,,/
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