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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
A Felügyelő Bizottság a Magyar Ápolási Egyesület munkabizottságaként látja el feladatát. 
Az ellenőrzéseinek célja:  

· Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény betartása 
· Az 1999. évi CLIV. Törvény a közhasznú szervezetekről előírásainak érvényesítése a működés és a 

gazdálkodás során 
· A mindenkor hatályos számviteli és adótörvényeknek való megfelelés 
· És nem utolsó sorban az egyesület legfőbb szerve által elfogadott Alapszabály célja szerinti 

tevékenység gyakorlásának az elősegítése 
 

A MÁE tevékenységét – az előzőekben ismertetett szempontok alapján – 2010. évben is megvizsgáltuk, a 
tapasztalatokat az alábbiakban ismertetjük: 
 

A Felügyelő Bizottság pénzügyi ellenőrzés során az alapbizonylatok közül áttekintette a banki és pénztári 
kifizetést, valamint a bérszámfejtés dokumentumait. Megvizsgálta a készpénz kezelés rendjét, szigorú 
számadású nyomtatványok kezelését. 
 

A banki és pénztári kifizetések utalványozott, szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján történtek, a 
bizonylatok tartalma az egyesület 2010. évi tevékenységével összhangban áll. A kifizetések számlával, 
bérjegyzékkel, szerződéssel alátámasztottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt.  
Olyan szabálytalanságot, mely az egyesület pénzügyi és számviteli rendjét sértené nem tapasztalt a felügyelő 
bizottság. 
Az APEH felé a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségét az egyesület rendszeresen teljesíti. 
 

A MÁE gazdálkodását a 2009-es küldöttgyűlés által elfogadott éves költségvetési terv alapján végezte. 
 

A 2010. évi bevételek 26. 001. 182 ezer Ft, ezen túl a nyitó pénzkészlet: 4. 787. 103 ezer Ft, mely a banki és a 
pénztári pénzkészletből áll együttesen 30. 788. 285 ezer Ft, ez a két összeg nyújtott fedezetet a kiadások 
teljesítéséhez.  
A bevételi oldalon a tagdíjak összege az előző évhez képest – a taglétszámhoz hasonlóan alakult – 19.306.000 
ezer Ft-ról 18. 856. 661 ezer Ft-ra, azaz 449. 339 .ezer Ft-tal csökkent. 
 

A megyék visszatérítésének az elszámoltatását belső szabályozás alapján, a MÁE Központi Iroda munkatársai 
végzik, egy felügyelő bizottsági tag jelenlétében. Az előző időszak elszámolása alapján megállapítottuk, hogy 
előfordult adminisztrációs hiba, amelyet a megyei szervezet kijavított, így az utalás megtörténhetett. 
 

A felügyelő bizottság törekedett, arra, hogy a tárgyéven belül történjenek meg az elszámoltatások és a 
visszafizetések. Erre lehetőség nyílt az országos rendezvényeken, kibővített elnökségi üléseken vagy erre az 
alkalomra egyeztetett időpontban. 
 

Törvényességi előírások vizsgálata 
 
¾ Az egyesület vezetősége 2010. évben az alapszabály szerint negyedévente megtartotta ülését 
¾ Az ülésekről jegyzőkönyv készült 
¾ A 2010. évi határozatokat az elnökségi, vezetőségi ülésekről készült emlékeztetők tartalmazzák. 
¾ Dokumentáció ellenőrzése. 

 

A küldöttgyűlés 2010-es határozata alapján a tagdíj mértéke a mindenkori minimálbér 0,5 százaléka, ez 2011-
ben 390/hónap. Hatalmas munka hárult a területi szervezetekre. 
 

Megállapítható, hogy az elnöki beszámoló a 2010. évi gazdálkodásáról megbízható, valós adatokat tartalmaz. 
 

A felügyelő bizottság javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy a 2010-re vonatkozó beszámolót fogadja el. 
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