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FüLD BARÁTAI MGYAfi|BszÁE Tn8JÁ

a Beregi Termószet- és Környezetvédelmi EgyesüIet 20l8. évi tevékenységéről
a 20l9 óvi Közgyűlésére.

Kedves Tagtársaink!

A Fe]ügyelő Bizottság 2019,05.17.-én áttekintette a Közgyűlés számára előzetesen elkészit€tt 2018, évi
kö]tségvetési méíleget, az e]őz€tes közhasznúSági j elentést é§ a 20l9-e§ pénzügyi teíVet

1 Az Egyesúlet kón},Velését 2018-ban Lorentsik Katalin aktivistánk végeáe, ó állitotta óssze az E]nökség
beszámolója. az elnök Toldi Zoltán javaslatai alapján a Közhasznúsági jelentést,

2. Az Alapszabály alapján a pénzügyi utalásokat, páúfoígaimat Toldi Zoltán Elnök végeáe az elnökség
két tagjának felügye]etével,

3. AZ egyesület pénzmozgásaiban szabálytalanságot nem találtunk, A pénzügyi beszámoló, a mérleg és a
KöZhasznú§ági jelentés számai egyezést mutatnak.

4, 2018,-ban az egyesúlet bevételei programokhoz kötöttek voitak, pályázati támogatásokbó] származtak,
NEA műkodési és szakmai pályazati forrá§ok, amelyek 2017-bó1 nyúltak át, Ezek elszámolásla keniitek,

5, 20l8,-ban NEA forráson lcivúl más ál]ami forásokból ehyel1 támogatások n€m álltak readelkezésre
6, Programhoz kötötten ónkormányzali, civil és magántámogatá§ok jeleniek meg Jelentős volt az MTvsZ

programoklroz való kapcso]ódással elnyeft támogatás, (FFsuli és AGRI programok,)
7. Az Egyült vagFnk Kft,- Márokpapi nyújlott támogatásl a XXVIIT,BTT megsze.vezéséhez
8 A ITL Nemzetközi Néptanc Gála és a xxvll BTT mogszervezéséhez Vásáro§namény város

Ónkoímányzata nyújtott támogatást. A kiadásokat ók fedeáék. A píogram megvalósitása és
szerződésszerű elszámolása meglörtént,
Egy ö Irodavezetó aktivista a Munkaügyi KöZpont és magáítámogatá§sal dolgozott aZ egyesüIetnél
akinek munkaviszonya 2018,01.02-én lej art.,
A tagdíjfiZetés 100%-os volt.
A tárgyév során l l45 986 Fi ál]ami és egyéb támogatási bevétel keletkezett, amelyből kevés naradék
realizálódoit. A felhasználás 98 o/o-os.
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12, A 2019 évi pénzügyi tervek pályázati támogatásolloz kötöttek amelyek biáositják az egyesúlet
szakmai programjainak maradéktalan megvaiósitását,

A fentiek alapján a Feiügyelő Bizottság javasolja a pénzügyi beszámoió, a Közhasznúsági jelentés és a
2019-es pénztigyi teív e]fogadását a KöZgyúlés számára,

Bercgi l'erme§zet és
Körnve/Ctvct1.1nr EP\'esulef

+3ll,],,n,J 
^iln!,l,,n,,, 

Ifr l/^
\] ]\, iJn llL,: 1l ]7 l l]]

s/, ll 1/ j:Ní,-,21r)l|/l,)l


