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BESZÁMOLÓ JELENTÉS
a Somogy Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottság
2019. évi tevékenységéről és a 2020. év tervezetéről.
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsága a 2017. április.5-én megtartott évi
rendes és tisztújító küldött közgyűlésétől végzi feladatát.
A Felügyelő Bizottság képviseletében a Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vett az
elnökségi üléseken.
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az Elnökség rendszeresen megtartotta üléseit. Az
ülések szabályszerűen folytak le, minden alkalommal határozatképesség mellett.
Az Elnök és a Titkár minden alkalommal beszámolt a két ülés közötti eseményekről.
2019. év pénzügyi teljesítése
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara gazdálkodását továbbra is a tárgyszerűség, célszerűség
és a gazdaságosság vezérelte a 2019-dik évben is. Az elnökségi üléseken Megyei Kamaránk
Elnöke rendszerint beszámolt az aktuális pénzügyi helyzetről.
Látható, hogy a 2019. év nyitókészlete 32,9 millió forint volt, ami a korábbi folyamos
takarékos gazdálkodás eredménye.
Az Elnökség néhány éve több alkalommal is tárgyalta egy saját iroda és tárgyaló
megvásárlását. Így a 2019. évben is történt megbeszélés és egyeztetés az Építész Kamara
vezetésével.
A működési bevételek tervezete, melyet a küldöttgyűlés elfogadott 23,6 millió Ft volt. a
bevételek növekedtek, így az 25,2 millió forintra teljesült, melynek következtében a
növekmény mintegy 1,6 millió Ft. Tervezve volt 2,8 millió forinttal a továbbképzéshez
történő kamarai tagi hozzájárulás, mely teljesült cca másfél %-os túlteljesítéssel.
A 2019. évi költségvetési terv nem számolt pályázati forrásokkal, de az évközi kiírás után
megpályázott összeg elnyerésével 3,0 millió forinttal növekedett a bevétel oldala.
A teljes éves bevétel tervezete 26,4 millió forint volt, mely 31,1 millió forintra teljesült, azaz
a többletbevétel több, mint 4,6 millió forint lett.
A működési kiadások tekintetében a tervezett összeg 23,5 millió forint volt, mely
megközelítőleg azonos összeggel teljesült. A tény kiadások összegészében, mely 23,3 millió
forint lett, kis mérvű, nem egészen 1 %-os megtakarítást sikerült elérni.
Megállapítható az egyes tételek esetében, hogy kirívóan nagy eltérés az egyes tételek között
nem volt tapasztalható.
Tervezve volt 2,3 millió forinttal a továbbképzés kiadása, mely 2,1 millió forinttal teljesült,
azaz mintegy 8 %-os megtakarítás hozott.
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Részleteiben nem kívántunk belemenni, tekintettel arra, hogy a pénzügyi terv és teljesítési
táblázatot küldötteink láthatják és elemezhetik soronként is.
Megállapítható, hogy a tervezett összes 33,5 millió forint pénzeszköz a bevételek növekedése
és a kiadások csökkenése folytán a 2019. év végére 38,5 millió forintra alakult.
2020. év tervezete
A 2020. évi költségtervezetet Megyei Kamaránk Elnöksége a korábbi évek tapasztalata és
felmerült igényének megfelelően és az előjelek alapján állította össze, mely során az évi
bevétel és kiadás különbözete ismét negatívra tervezett.
Működési bevételeknél Elnökség a korábbi év(ek) tapasztalata alapján tervezte bevételeit a
korábbi évhez igazítva csökkentette nem számítva a pályázati lehetőséggel, valamint a
továbbképzés bevételét is mintegy 18 %-al.
A működési kiadások fejezetben az előző évihez képest kis költségnövelést állatott be.
A működési bevétel-kiadás egyenlege 1,3 millió forint pozitívummal tervezett.
Beállításra került a saját iroda és tárgyaló megvásárlásához 36,0 millió forint. Az elnökség
úgy határozott egy korábbi ülésén, hogy ez az összeg a plafon. Nyilván kevesebb vételi ár
lehetséges.
Összességében a Somogy Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi szakmai és pénzügyi terve jól
teljesült, így az elnökség beszámolójának elfogadását javasoljuk a küldöttközgyűlés felé.
Elnökségünk elkészítette a 2020. évi költségvetés tervezetét is.
Megállapítható, hogy a bevételek és kiadások pozitív egyenlegét tervezte be pályázati forrás
nélkül.
Szintén javasoljuk a 2020. évi költségvetési tervezet elfogadását.
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