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A Felügyelő Bizottság beszámolója

a Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2aű. évi tevékenységéről
a 2018 évi Közgyűlésére"

Kedves Tagtársaink!

A Felugyelő Bizottság 20 i 8 05.24,-ón áttekintette a Közgyulés számára előzetesen eikészített 2a17 , évi
koltségvetési mérleget 

" 
az előzetes kozhasznúsági jelentést és a 20l8-as pénzrlgvi tervet.

l . Az Egyesület kónyvelését 20l7-ben Lorentsik Katalin aktivistánk végezte. ő állította össze az Elnóksóg
beszámolója. az elnök Toldi Zoltán javaslatai alapján a Közhasznúsági jelentést.

2. Az Alapszabály alapján a pénzüg_vi utalásokat, pénzforgaimat Toldi Zoltán Elnók végezíe az elnökség
két tagiának leltigyeletével.

3. Az egyesúlet pénzmozgásaiban szabálya\anságot nem találtunk, A pénzügvi beszámoló. a mérleg és a
Közhasznúsági jelentés számai egyezést mutatnak.

4. 2017.-ben az egyesüiet bevételei programokhoz kötöttek voltak, pályázati támogatásokból származtak.
NE,,\ műkórlési és szaknai pályázati források" amelyek 2016-ból nyúltak át, Ezek elszámolásra kerultek.

5. 2017,-ben NEA f,orrások és más állami forrásokból elnyert tárnogatások nem álltak rendelkezésre.
6. Programhoz kótötten önkormányzali, ci"-ll és magántámogatások jelentek me_{, Jelentős volt az MTVSZ

programokhoz való kapcsolódással elnyert támogatás, (FFSuli programok.)
7. Az Ermeiléki Centrum Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelósségű Társaság nyújtott támogatást a TI.

Nemzetközi }iéptánc Gála és a XXVII BTT megszervezéséhez A program rrregvalósitása és

szerződésszeru elszámolása megtortént.
8. Egy fő lrodavezető alcivista a N{unkaügyi Központ és magántámogatással clolgozott az egyesületnél

2017 03 0|-?017 05 29. és2017 07 03-2018 01.02. közótt"
9. A tagdíjfizetés 100?'o-os volt.
i0. A tárgvév során 3.138.0?3 Ft állami és egyéb támogatási bevótel keletkezett, arnelyből maradék

realizálódott, amely a programok következó évi átcsúszása miatt jelennek meg. A 2017 . évet az
egyesület 66.219 Ft nyereséggel zátta. A nyereség tartalékként jelenik meg a kóvetkező évi programok
előfinanszirozására.

l 1 A 20l8 évi pénzügyi tervek páIyázati támcrgatásokhoz kótóttek, amelyek biztosítják az eg.,,esület

szakmai pro gramj ainak maradéktal an megval ó sitását,

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a pénzúgyi beszárnoló" a Kózhasznúsági jelentés és a

2018-as pénzügyi terv elfogadását a Kózgyúlés számára.
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simon Mariann
Elnök - Felügyelő Bizottság
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