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ELLENŐRZÉSÉRŐL

A Felügyelőbizottság (továbbiakban: Bizottság) szakmai feladatait a Honvéd 
Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Klub, vagy Egyesület) törvényes keretek közötti 
működésére vonatkozó jogszabályi előírások, az Alapszabály és a közgyűlési határozatok 
rendelkezéseinek végrehajtására, azok betartására irányuló, a működési folyamatba 
beépített ellenőrzések módszerével végezte.

Az év során a Bizottság az Egyesület tagságától,- az Egyesület tevékenységével 
kapcsolatos törvényességi észrevételt, bejelentést nem kapott, így munkáját a 2021. évi 
Ellenőrzési Terv alapján végezte.

A 2021. évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai:

1. Az Egyesület törvényes működésének ellenőrzése területén:

A Bizottság elnöke vagy felkért tagja rendszeresen részt vett az Egyesület elnökségi 
ülésein, rendezvényein és munkájában. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az 
Elnökség az Egyesület tevékenységét a civil szervezetek működésére vonatkozó 
szabályok - 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), a 2011. évi CLXXV. törvény 
(Civil törvény), és a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (civil szervezetek gazdálkodása) - 
figyelembevételével irányítja és végzi.
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2. Az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése területén:

A Bizottság az Ellenőrzési Terv-ének megfelelően könyvviteli ellenőrzést hajtott 
végre, melynek során hiányosságot nem tapasztalt.

Részleteiben:

a könyvelés számszakilag pontos, adatai maradéktalanul megegyeznek az írott 
dokumentumok (számlák, szerződések, ...) adataival;

a könyvelésből nyilvánvalóan és pontosan elkülöníthető a különböző pályázati 
és támogatási források felhasználása.

a. Pénzkezelés, pénztár ellenőrzés:

Az Egyesületnél a pénzkezelést a Naplófőkönyv vezetésével párhuzamosan a 
gazdasági vezető végzi.

A Bizottság 2021. november 23-i ellenőrzése során megállapította, hogy a 
pénzkezeléssel kapcsolatos okmányok (bevételi, kiadási pénztárbizonylat, 
előleg nyilvántartás, számlatömbök) szigorú számadási okmányként kerülnek 
nyilvántartásba vételre, hiánytalanul elötalálhatók, vezetésük szabályos:

b. Pályázatok, támogatások:

Az Elnökség és a Gazdálkodási bizottság ebben a tárgyévben is nagy gondot 
fordított a pályázati lehetőségek felkutatására, a körültekintő pályázatírásra, 
rugalmas együttműködéssel a támogatások növelésére.

A 300 eFt. értékű eszközbeszerzési támogatás felhasználásának ellenőrzése 
során megállapítottuk, hogy (sörpad, irodagépek, sátor) a könyvelés adatai 
maradéktalanul megegyeztek az írott dokumentumok adataival.

A Bizottság 2021. október 12-i ellenőrzése során megállapította, hogy az 
elkészült és benyújtott pályázat valós adatokat, megvalósítható feladatokat 
tartalmaz.

A Bizottság a 2021.04.30-i NEA pályázat felhasználását és annak elszámolását 
szabályosnak, igazoltnak találta. Az elnyert összeg: 1.300 eFt.

A FB a gazdálkodás területén mindent rendben talált, a könyvelés és a 
pénztárkezelés dicséretes és példaértékű.

c. Az eszközök és készletek nyilvántartása, a leltározás:

Az Egyesület analitikus nyilvántartását a NATURASOFT KFT. által fejlesztett 
Raktár-Start programmal vezeti.

A Bizottság 2021.11.05-én ellenőrizte a Hunyadi Mátyás Helyőrségi 
Gyűjteményt (okmányellenörzés, működés, és fejlesztés, során felhasznált 
források, azok elszámolása). A Gyűjtemény kiállított anyagának szúrópróba 
szerinti ellenőrzésére a 2020. évi leltári jegyzék alapján került sor. A kiállított 
anyagok nyilvántartása termenként rendezett. A gyűjteménybe bekerülő 
anyagok nyilvántartásba vétele folyamatos. A kiállítási termek tiszták, ízléses 
elrendezésűek. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltunk.
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A Bizottság 2022.02.23-án ellenőrizte az eszközök és készletek nyilvántartását 
és leltározását. A Bizottság megállapította, hogy a leltározás előírás szerűen, 
„Leltározási utasítás” és leltározási ütemterv alapján, leltárívek vezetésével, 
névszerinti nyilvántartás használatával történt. Az év végi leltározás 
szabályosan, a nyilvántartások egyeztetésének módszerével került 
végrehajtásra. A leltárívek ellenőrzése során hiány, felesleg nem mutatkozott.

d. A gazdálkodás vezetése:

Az Egyesületnél a gazdasági folyamatokat a Gazdálkodási bizottság készíti elő, 
azokban döntést az Elnökség hoz.

A Bizottság megnyugtatónak, az Alapszabályban megfogalmazott tevékenységi 
célok elérését lehetővé tevőnek látja és tartja az Egyesület tervszerű, 
takarékos, és szabályos gazdálkodási tevékenységét.

3. Az Elnökség beszámolóinak és terveinek véleményezése:

A Bizottság áttanulmányozta az Egyesület elnöksége által összeállított, az Egyesület 
2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolókat, valamint a Honvéd 
Nyugdíjas Klub 2022. év, Naptári tervvel kiegészített Munkatervének és az ahhoz 
kapcsolódó Gazdálkodási tervének tervezeteit.

A beszámolók tényszerűek, a valósághüek, számszakilag megfelelőek. A feszes és 
megnyugtató gazdálkodás megfelelő alapot képez a következő időszakra. A 2022. évre 
vonatkozó működési és gazdálkodási elgondolások reálisak.

A Felügyelöbizottság javasolja a Közgyűlés részére a beszámolók és a 2022. évi 
tervek elfogadását.

Szabadszállás, 2022. március 25. .
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