
A Felügyelő Bizottság jelentése a KSPE 2017. évi munkájáról  Tisztelt Közgyűlés!  Megállapítottuk, hogy az elmúlt évben a munkatervben foglaltakat maradéktalanul végrehajtotta az elnökség, eseményekben, rendezvényekben, megemlékezésekben bővelkedő időszakra tekinthetünk vissza. A munkánk érdemi része az Arcképvázlat 16. kötetében mérhető le a 100 arcképvázlattal, valamint Szabó Magda írónőre való emlékezéssel születésének 100. évfordulója alkalmából. Minden közreműködőnek az odaadó, lelkiismeretes, példaértékű munkájáért elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki. Lényeges változást hozott egyesületünk közhasznúvá válása, mely számos előnnyel jár a korábbi évekhez viszonyítva. Többek között megszűnik az adókötelezettségünk a bevételeink után. 6 elnökségi ülésről készült Határozattárat megkaptuk elektronikusan Kálmán Antalné elnökhelyettesünktől.  Minden elnökségi ülésről jegyzőkönyvet készített dr. Gerencsér Attila elnökhelyettes, tehát a hozott határozatok, vélemények pontosan, időrendben nyomon követhetőek.  A jubileumi emlékérmet Kondacs Mihályné és Hajdúszoboszló város önkormányzata vehette át ünnepélyes keretek között a könyvbemutatón. Rendezvényekben gazdag év van mögöttünk, Nyíregyházán, Püspökladányban, Nádudvaron, Kabán, Berettyóújfaluban szervezett az elnökség a helyi csoportvezetővel együttműködve nagy érdeklődést kiváltó összejöveteleket. Megvalósult két kapcsolatteremtő út is, Karcagon, Salgótarjánban, és a határon túli Füleken, valamint Szeged, Szabadka, Makó városában. Sok pozitív visszajelzést hallhattunk emlékköteteinkkel kapcsolatban, mindenütt szívélyes fogadtatásban részesültek az elnökség tagjai. Köszönet illeti a szervezőket.   Összegezve az egyesület munkáját, tartalmas, pontos, gazdag munkaévet zárhattunk 2017-ben. 



A gazdálkodásról Folyószámla-egyenlegünk valamelyest csökkent az előző évhez viszonyítva, de így is örvendetes a 2.529.390 Ft-os nyitóegyenlegünk. Az intézményi támogatásunk kiemelkedő, 115 000 Ft-tal nőtt, ez elnök úr kapcsolatteremtő tevékenységét tükrözi. Csökkent viszont az egyéni támogatások összege 104 000 Ft-tal.  A kiadásaink között az irodaszer költsége nőtt, ami indokolt a számítógépekhez vásárolt patronok és egyéb beszerzések miatt. Nőtt a postaköltség, a bankköltség, és új költség az Árpád Terem cca 90.000 Ft-os bérleti díja.  A bevételünk után fizetett 98.000 Ft-os jövedelemadó már nem fogja terhelni az idei évet. Új beszerzés 2 nyomtató és egy számítógép, melyek a hatékony munkát segítik. Összegezve: megfontolt, takarékos gazdálkodás jellemzi az elmúlt évet is.  A működés az Alapszabályban foglaltaknak megfelel. 213 fős taglétszámmal zártuk az évet. A tagdíjfizetési morál jó, 90 % fölötti. A taglétszám nyilvántartása naprakész.  Mindenkinek köszönjük önzetlen, odaadó munkáját, amit az egyesületünkben végez, és kívánunk 2018-ra is eredményes esztendőt.       Papp Gézáné elnök 


