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Kolon Menti Leadeí Egyesület
ELLENŐRZÖ BEOÍÍSÁGA

szJ:kE!!e: 6a70 Bók, szobodsóq tér 7,

legzőkönyv

Készülr lzsákon, 2017, év május 29. napján 10:00 óIakor megtartott Kolon Menti Leader
Eg']esijlet Ellenőrző Bizottsági úIésén.

Résztvevók jelenléti ív szerint 4 fő ellenó rző bizoíisáEi tAg és 2 fő m eghívott

Ielen vannak:

sorszám Név kéDüselt szervezet

7, Balogh |ózsefEB elnök
Mas,aroIszági Tanyákon ÉIók

Esvesülete
2. dr. Lóczi Boelárka EB tas orsovánv közsés Önkormán\rzat
3. Gubacsi G\,,ula EB tas Fülönszá|]ás Kö7sép önkormánvzat
4. somowi Laios EB tae Bal]ószöe közsés Önkormánvzat

5.
Bolbányi Laura

munkaszervezet vezető Kolon Menti Leader Egyesület

6.
knehr István

munkaszeruezeti
alkalmazott

Kolon Menti Leader Egyesület

Balogh |ózsef az El|enőrző Bizottság elnöke megnyitja az ellenőúő bizoftsá8i ülés!
megállapítja, ho8y az EB határozatképes, tekintettel arra, hogy 4 fő ellenőúő bizottsági tag
jelen van és az úlés megtaltiása ellen egyiküksem tiltakozik.

Napirendi Dontok:

1. A Kolon Menti Leader Egyesület 2016. évi beszámolójának, könywizsgálói jelentésének
és közhasznúsági mellékletének felülvizsgálata, elfogadása

2, Pénz- és vagyonkezelés el]enőrzése, ánnak megtárgyalásá, határozathozatal az Elnök,
Elnökég vagy Köz8yűlés felé teendó esetleg szükséges intézkedésekről, vagy a vizsgálat
lezárásáról

3. A társadalmi szeruezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabáiyok és es,éb kötelező
előírások betartá§ának ellenőrzése, annak megtárFyalása, határozathozatal az Elnök
Elnökség vagy Közs/úlés felé teendő eset]eg szüksé8es intézkedésekról, vagy a vizsgálat
lezárásáról

4. A gazdálkodás cél§zerűségéneh §zabályszerűségének, az előirányzolt bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti viz§8álata, annak megtárgyalá sa, haáíozathozatal az
Elnöh Elnök§ég vagy Közryúlés felé teendó esetleg szükséges intézkedésekől, vagy a
vizsgálat lezárásáról

5. Tagdíj befizetésének ellenőrzése, tapa§ztalatainak me8tiirgyalása, határozathozatal az
Elnöh Elnökség vas/ Közgyúlés felé teendó esetleg szükséges intézkedésekől, vagy a
vizsgálat lezárásáról

6. Az Ellenőíző Bizottság 2016, évi munkájáról készített közgyúlési beszámoló
megtálgyalása és elfogadása, hatáIozathozatal

7, Egyéb ügyek

Balogh 
'ózsef 

elnök kéri a napirendi pontok elfogadását, melyet az Ellenórző Bizottság
egyhangú|ag elíogad, más javaslat nincs.



Kolon Mentí Leader Egyerület
ELLENőRZö BtzoTTsÁGA

szJ*]bÉ!rr: 6a70 ksők, szobodsl)q ta L

|egyzőkönry-vezetőnek jelöli Knehr lstván munkaszervezeti alkalmazottat, |egyzőkönyv-
hitelesítőnek jelöli Gubacsi G},ula Ellenőrzó Bizottsági tágot Az Ellenórzó Bizottság 4 igen
szalazattal Knehr Istvánt választotta jeryzőkönyr'-vezetónek Gubacsi Gyulát jegyzókön}v-
hiteIesítőnek.

Balogh |ózsefelnök me8kezdte az érdemi napirend tárgyalását

1. napirend: A Kolon Menti Leader Egyesület 2016, évi beszámolóiánalr
kön},Wizs8álói ielentésének és közhasznúsá8i mellékletének felülüzsgálata,
elfogadása

Balogh 

'óz§ef 
elnök megkérdezi a tagokat, hogy az írásos előterjesztést áftekintették-e,

Felkéri a munkaszervezet vezetőt hogy ismeltesse a napilendhez kapcsolódó főbb
információkat.

Borbényi Laura munkaszelwezet-vezető elmondja, hogy a LEADER Helyi Akciócsoportok
feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiíől szóló 30/2072.0Il. 24.) VM lendelet B. §
(1J bekezdése értelmében a LEADER HAcs évenkénti könF,vizs8álatra kötelezett. Az
Irányító Hatóság tájékoztáÉsa szerint a kön],\,Vizsgálat nem kötelező a 2074-2020
időszakban, azoíban az említett jogszabály még mindig hatá]yban van. Továbbá az
Alapszabály 11. § (7) bekezdése a korábbi szabályozással összhangban rendelkezik aüól,
hos/ az Egyesület köteles a 8azdálkodása, különösen az éves szakmai jelentései, beszámolói,
közhasznúsá8i melléklete felülvizsgáltatása céljából kön}"n/izsgálót megbízni. A
könrvizsgálót az Elnökség bízza meg.

Az Alapszabály 9. § [3) bekezdés gJ pontja értelmében az Elnökség feladata többek között,
hogy az Elnökkel elkészítse a közs,,űlés általi elfogadásra a pénzügyi beszámolót, mérleget,
közhasznúsági mellékIetet. A 6. § [2J bekezdés jJ pontja értelmében a Közgyúlés kizáIólagos
hatáskörébe tartozik a kön5rwizsgálói jelentéssel záIadékolt éves beszámoló és mérleg,
valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása. Az éves mérleg felülvizsgálata azonban az
Alapszabály 10. § [B) bekezdés dJ pontja, valamint a Munkaterv éItelmében az EB feladata.

A könyvelő a könywizsgáló közremúködésével elkészítette a Kolon Menti Leader Egyesü]et
2076, évi egyszeííjsített éves be§zámolóját, valamint a fuggetlen könywizsgálói jelentést
amely az előteriesztés mellékleteként az ülést megelózően kikiildésre került az Elnökség
részére.

A beszámoló alapján az eszközök és források végösszege 77,475 eF:, a mérleB szerinti
eredmény pedig 2.554 eFt.

Kócsó Márta könywizsgáló az Egyesület egyszerűsített éve§ beszámolóját annak
könlvelési és bizonylati alátámasztását megvizsgálta, Megwőződőlt arról, hogy az éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint készítették, illetve, hogy az E8yesület
vagyoni, pénzüs/i hel}zete valós képet ad.

Az Egyesúlet a 2072. évtől kezdódóen minden évben köteles elkészíteni a közhasznúsági
mellókletét az Alapszabály 13. § (4) pontjában leíItak alapján, melyet szintén a köz8yúlés
jogosult elfogadni.

Balogh |ózsef megkérdezi, van-e az ellenórző bizottsági tagoknak kérdése, illetve
hozzáíűzni valója, aínennyiben nincs a könywizsgáló jelentését megfelelőnek tarqa és ké ,
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hogy az EB hatiáIozatban fogadja el a 2016. évi beszámoló! közhasznúsági mellékletet és a
könywizsgálói jelentést.

EB-004 /2017,{05.29,1 Eb. s2dmú határozat

Az Ellenórző Bizottság tagjai egyhangrilag elfogadták a Kolon Menti Leadel Eryesület 2016.
évi beszámolóját a könywizsgáIói jelentés figyelembevételével, valamint a közhasznúsági
mellékletet, Az EB javasolja az Elnökségnek a 201,6, évi beszámoló és kön}ryvizsgálói
jelentés, és a közhasznúsági melléklet elfogadását és Köz8yűlés elé terjesztését,

Határidő: 2076. évet lezáró Közgyűlés, legkésőbb 20 77. május 3 7,
FeIeIős: az EB elnők

2, napirend: Pénz- és vagyonkezelés ellenórzése, annak megtár§/alása,
határozathozatal az Elnök, Elnökség va8y Közgyűlés felé teendó esetleg szükséges
intézkedésekról, va gy a v|zsEálat lezár ásár ól

Balogh |ózsef elnök elmondja, hory az Ellenőrző Bizottság első, 2017. március l-i ülésén
elfogadott EB 2017. évi munkaterve tartalm azza a 2077, januáí-május hónapban elvégzendő
feladatokat, Javasolja, hogy ennek elegettéve a Bizottság vizsgálja meg a bizonylati fegyelem
betartását az Es/esület pénztárbizonylatainab pénztá{elentéseineh számláinak
vonatkozásában, továbbá az állandó és eseti megbízási jogviszonyainak viz§gálata úqán.

Továbbá a vagyonkezelés vizs8álatának eleget téve szíveskedjék a tárgyi eszköz leltárt
áttekinteni és ellenőIizni az abban foglaltak meglétét, A táI8yi eszköz leltiiron nyilvántartott
eszközök a munkaszervezetnél megtalálhatók,

Az EB szúrópíóbaszerűen ellenőIizte a 2077. 7-3. hónap pénzforgalmát. Hiányosságokat
nem ész]ell.

Á szerződések vonatkozásában me8állapítofta, hos/ az Egyesület szelződései folyamatosak
nincsen újonnan kötött.

Az EB a pénz- és vagyonkezelés vizsgá]ata során mindent rendben talált, a vizsgálat
eledményét a Közsúlésen az éves beszámolója keretében ismerteti.

Az Ellenőrző Bizottság eryhangúlag az alábbi határozatot hoztai
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EB-O0S /2077.(05.29.1 Eb számú határozat

Az Ellenőrző Bizottság tagjai e$lhangilag kijelentik, hos/ a pénz- és varyonkezelés
üzsgálata során mindent rendben találtak, A vizsgálat eledményét az elnók a Közgdlésen
az éves beszámolója keretében ismerteti,

Hdtáfidő: 2017. éver lezáró Közwúlés, legkésóbb 2018. május 31.
Felelős! az EB elnők

3. napirend: Á társadalmi szervezetek 8azdálkodására vonatkozó jogszabályok és
egyéb kótelező elóírá§ok betartásának ellenórzése, annak megtárryalása,
határozathozatal az Elnök Elnök§é8 vagy Közs/űlés felé teendő esetleg szükséges
intézkedésekről, vagy a vizsgálat lezárásáról
Balogh József elnök kéri az E|lenőrző Bizott§ágo! hory munkatervének eleget téve
§zíveskedjék megvizsgálni, hogy a Kolon Menti Leader Egyesület múködése megfelele az
Egyesület sZMsz-ében foglaltaknak illetve az egyesületi Alapszabálynak,

Továbbá kéIi megvitatni, hogy az Egyesület mennyiben tevékenykedik a múködését érintő
rendeleteknek illetve a civil szervezetekről szóló törvénynek megfelelóen.

Borbénf Laura munkaszervezet-vezető ismerteti az Eryesület múködését befolyásoló
jogszabályokatI

Továbbá kérem szíveskedjék megvitatni, hory az Eryesúlet mennyiben tevékenykedik a
műkódését érintő Iendeleteknek, illetve a civil szervezetekről szóló törvénynek megfelelóen.
Az Egyesület múködését befolyásoló jogszabályok|

1. Az Eulópai Regionális Fejlesztési Alapra, az Eürópai szociális Alapla, a Kohéziós
Alapra, az Eulópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi
és Halászati Alapla vonatkozó közös lendelkezések megállapításáról szóló
7303/2073/EU elrópai parlamenti és tánácsi rendele! különös tekintettel a 32.-34.
cikkében meghatározott feltételekj

2, A 2074-2020 plogramozási időszakban az egyes európai unió alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről sz óló 272l2074. (n.5.) Korm. Iendelet;

3. A számvitelről szóló 2000. évi c. törvény;

4, Az egyesúlési jogról, a közhasznú jogállásról, va]amint a civil szervezetek
milködéséről és tiámogatásáról szóló 2011. évi clxxv. törvény;

5. 2011. éü cLXxXI. törvény - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
ősszefu ggő eljárási szabályokról;

6. 2013. évi V, a Polgári Törvénykön}vról szóló törvény.

Miután az Ellenőrző Bizottság tagjai áttekintették a vonatkozó anyagokat, jogszabályokat
megállapitották, hogy a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó iogszabáIyok és
egyéb kötelezó elóírások betartásának megfelelően működik az Egyesület.

Az EllenőIző Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta|

EB-oo6/2077. (0s.29,1 Eb számú határozat
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Az Ellenőfző Bizottság tagjai egyhangúlag kijelentih hogy a társadalmi szervezetek
gazdálkodásáIa vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezó elóírások betartásának
tekintetében mindent rendben taláItalr a vizsgálat eledményét az elnök a Közgj/úlésen az
éves beszámolója keretében ismerteti.

Eatáridő: 2017. évet lezáró Közgyűlés,legkésőbb 2078. május 31,
Felelős: az EB elnők

4. napirendi: A gazdálkodás célszerúségénel! szabályszerűségénelr az elóirányzott
bevételek és kiadások teliesíté§ének évenkénti vlzsBálatA, annak me8tár8jr'alása,
határozaüozatal az Elnök, Elnöksé8 vagy Közgyűlé§ feló teendő esetleg szük§éges
intézkedésekról, vagy a üzsBálat lezárásáról

Balogh |ózsef EB elnök kéri az Ellenőrző Bizottságot hogy munkatervének ele8et téve
vizsgálja meg az első negyedév gazdálkodását, Az előterjesztés mellékletét képező táblázat
taítalmazza a2077, év teryezett irányszámait, valamint tényleges adatait az elsó nes/edév
vonatkozásában, amelyből kitűnik, hory máIcius hónap mind a bevételeh mind a kiadások
eltérnek a teryezettól.

Borbényi Laura munkaszervezet-vezető elmondja, a tényadatok alapján az első negyedév
kiadásai és bevételei a telvezefthez képest eltérést mutatnak ennek több oka i§ van. A
dologi kiadások a 3. hónapban a tervezetthez képest kedvezőbben alakul! melt az I.

negyedévhez tartozó gépjárműbérlés számla a lI. ne8yedév vé8én eryüttesen kedl
kiállításla az I. negyedéWel eryüftesen. A bevételeket tekintve Mondok József kölcsönt
nyújtott az Egyesület részére, hos/ a béreket rendezni tudja az Egyesület és a kifizetési
kéIelmetbe bírja nyújtani a HAcs.

Gubacsi Gyula megkéIdezi, hory ennek köszönhetóen akkor rendezni tudta a béreket az
E8}/esület?

Borbényi Laura elmondja, hogy ezzel az összeggel a decembertől a márciusi béíeket
rendezni tudta az E8,yesület, így az Államkinc§tárhoz be lehetett nyrijtani az elszámolást Az
áp lis béreket nem fudta még kies/enlíteni a HACS, erre elóíeláthatólag június 10.-e körül
kelülhet sor, amikor a működési elóleg megérkezik az Egyesület számlára.

Borbényi Laura elmondja, hogy a tagdíjak tekintetében 45 tag befizetésével számo]tunk az
Alapszabály szelinti március 31-i határnapi8 viszont csak 16 tag fizette meg a tagsági díjat.
Javítja a képet, hogy a mai napig ettől több ta8 fizette meg az egyesületi tagdíjat, Ezzel
kapcsolatban a következó napilendi pontban részletesen is foglalkozni kívánunk.

A vállalkozói tevékenységhez kapcsolódóan a 2016-os évről kiegyenlítésre került egy
Iendezetlen számla januáI hónapban, az I. negyedévben egy pályázatot íít a
munkaszervezet, amely a ll, negyedévben került kiegyenlítésre,

Balo8h |ózsef megkéri a Tisztelt Ellenórző Bizottságot, hory a Munkatervnek eleget téve
szíveskedjék az Egyesület költségvetésének teljesülésé! a felmerült kiadásokat a főkönyvi
kivonat alapján megvizsgálni, a kiadásokat nyomon követni.

Somoryi Lajos megkérdezi, hogy a rendezetlen számlák mikor kerülnek előreláthatólag
kiegyenlítésre?
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Borbényi Laura elmondja, ho8y ezeket a számlákat is csak akkor tudja kiegyenlíteni az
EgJresüIet, amikor megérkezett az elóleg a bankzámlára.

Az Ellenőfző Bizottság megállapítja, hogy a gazdálkodás szabályszerúen történih a
jogszabáll keretek közótt a támogatás elhúzódó folyósítása ellenére a munkaszervezet
eleget fud tenni a céIszerú és szabályszerú gazdálkodás követelményeinek.

Az Ellenőíző Bizoííság e$lhangúlag az alábbi határozatot hoztaI

EB-007 /2o7 7.(0s.29.) Eb számú határozat

Az Ellenőíző Bizottság tagjai egyhangúlag kijelentik hogy a gazdálkodás célszerűségéne[
szabályszerűségének, az elóirányzott bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata során
mindent rendben találtah a vizsgálat eredményét az elnök a Közgúlésen az éves
beszámolója keletében ismelteti,

Határidő: 2077, évet lezáró Kőzgyűlés, Iegkésőbb 2078. május 37.
Felelős: az EB elnök

5. napirendi Tagdíj befizetésének ellenóEése, tapasztalatainak megtárgyalása,
határozathozatal az Elnök, Elnök§ég vagy Közgyúlés felé teendó esetleg szükséges
intézkedé§ekról, vagy a vizsgálat lezárásáról

Balogh |ózsef EB elnök megkéIi Borbényi Laura munkaszeryezet vezetőt, hogil
ismertesse a tagdíj befizetés elmaradásának mértékét,
Borbényi Laura elmondja, hogy az Eryesület jelenleg 45 tag8al rendelkezik, A mai napig
több tag nem tett eleget Alapszabályban lefektetett kötelezettsé8ének, miszerint évente
20.000 Ft tagdíj fizetésére kötelezett. A költségvetés teúezetben 45 tag, azaz 900,000,- Ft
bevételle] számolfunk azAlapszabály szerinti március 31-ibefizetési hatáIidőig.
2oI7. é\li tAgdijat az ülésig 15 tag nem fizette meg. Elmondja, hory sajnos a pályázali
rendszel nagymértékű csúszása a tagság aktivitására is kihatással van.

Somogyi Laios javasolja, hogy telefonon keressék meg a munkaszervezet dol1ozói a
tagdíjelmaradással Iendelkező tagokat.

Balogh |ózsef ezzel ewetért, majd javasolja, hogy erról hozzon döntést az Ellenőrző
Bizottság,

EB-ooB/2017, (05,29,1 Eb, számú hdtározata

Az Ellenőíző Bizottság tagjai eryhangúlag javasolják, hos/ a munkaszervezet vegye fel a
kapcsolatot a tagdíjelmaradással rendelkezó tagolr<al, a vizsgálat eledményét az EB elnök a
következő Elnökégi és Közgyűlésen ismertesse.

Határidő: következő Elnökségi és Közgyűlés
Felelős: a FEB elnök

6. napirendi Az EllelJőíző BizottsáE 2016, évi munkájáról készített közgyűlési
beszámoló megtárgyalá§a és elfogadása, határozathozatal
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Balo8h 
'ózsef 

EB elnök elmondja, hogy az Alapszabály értelmében az EB a Közgyúlése!
köteles beszámoini tevékenységéről, Az elóterjesztés részletesen tartalmazza a 2016, évben
az úIéseken hozott ha!áIozatokat, valamennyi el]enőrzésen az Egye§úlet gazdálkodásá!
annak szabályszeűségél célszeffséBét bizonylatolását megfelelónek találta,

Az elóteljesztésnek megfelelóen kíván majd a Közgyűlésen beszámolni, valamint ismelteti
az ülésen történt vizsgálatok eredményeit, Elmondja, hogy milyen megáI]apításokat tett a
üzsgálatok kapcsán az EB. Az elnók megkéIdezi, van-e további javaslat arra, miról
számoljon be a Közgyíílésen,

Mivel nem vo]t, iavasolja a hatáIozathozatalt a beszámoló tekintetébenI

E B -o0 9/2 o 1 7. (0 5.2 9.1 Eb. számú határozdta

Az Ellenőíző Bizottság tagjai eryhangúlag elfogadják az EB 2076, éi munkájáIól készített
közgyúlé§i beszámolót, Felhatalmazza az EB elnököt a beszámoló Közgyúlésen töIténő
ismertetéséIe.

Határídő:2076, évet lezdró Közgyűlés, legkésőbb 2017, május 31.
Felelős: az EB elnők

Más napirend, észrevétel nem lévén Balogh József elnök megköszöni a részvételt a
jelenlévőknek az EllenőIzó Bizottság elnöke az úlést 10 óra 30 perckor bezárta,

lzsál| 2017 . fiáj|us 29 .
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