
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület

2013. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőrző Bizottság 2013-ban is az egyesület alapszabályában foglaltak szerint tett eleget
megbízatásának. 
Az  Ellenőrző  Bizottság  megállapításait  a  beszámolási  időszakot  tekintve  az  alábbiakban
összegezzük:   

I.
1.Az elnökség 2013-ben 6 alkalommal  tartott  nyilvános  ülést.  Ezeken a bizottság elnöke
rendszeresen részt vett, a beszámolókra pedig a bizottság minden tagja meghívást kapott. Az
elnökségi  ülésekről  minden  esetben  emlékeztető  készült,  s  ezek  az  egyesület  irattárában
hozzáférhetők.

2.Az elnökségi ülések napirendjei a közgyűlés által jóváhagyott feladatok megvalósításának
előkészítését, szervezését, s a szükséges feltételek megteremtését szolgálták. Ezek a feladatok
az alapszabályban rögzített célokkal teljes mértékben összhangban állnak.

3.Az elmúlt év rendezvényei, melynek szervezője, közreműködője volt egyesületünk:

o Egyesületünk az éves közgyűlését március 20-án tartotta.

o 2013-ban  szakmai  kapcsolatépítés  céljából  Sárospatakon,  Sátoraljaújhelyen,
Nyíregyházán  és  Kárpátalján  jártak  az  érdeklődő  egyesületi  tagok.  Érdekes
kulturális program résztvevői is lehettek tagtársaink a zempléni túra keretében.

o Október  19-én  nagy  érdeklődés  övezte  a  Pedagógusok  arcképcsarnoka  12.
kötetének megjelenését, mely nyilvánosságra hozatalának helyszíne, a Megyeháza
Árpád terme volt.

o Novemberben Kabán, egész napos iskolalátogatáson vettek részt az érdeklődők,
ahol  betekintést  nyerhetek a tanórai  munkába és a  névadóról,  Sári  Gusztávról
szóló iskolai vetélkedő programba, az arcképcsarnokban szereplő igazgatókra való
emlékezés részesei is lehettek.

o Novemberben emlékeztünk bensőséges ünnepség keretében emlékeztünk Lengyel
Mihály  tagtársunk  életútjáról  Földesen.  A  résztvevők  tájékoztatást  kaptak  a
Karácsony  Sándor  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Intézmény
munkájáról.

o Decemberben ünnepélyes keretek között köszönte meg az elnök az elnökségi és a
szerkesztőbizottsági tagoknak az éves munkát.



Az elnökségi tagok közötti feladatmegosztás arányosabb lett. A szerkesztőbizottság szervező
munkája  folyamatos,  az  arcképvázlat  írók  mellett  egyre  többen  bekapcsolódnak  a
szervezőmunkába. Nagyon fontos feladata a vázlat íróknak, hogy minél több segítőt tudjanak
a feladat fontosságáról meggyőzni és így újabb társakat lehet bekapcsolni a munkába.

Az eddig leírtak mutatják, hogy egyesületünk az alapszabályban megfogalmazott céloknak
megfelelően működik.  

II.

1. Az egyesület tagnyilvántartása naprakész, papíralapú és számítógépes nyilvántartás van.
Ezzel a korszerű módszerrel a változások praktikusan és gyorsan átvezethetőek. Jelenleg 166
regisztrált  tagja van az egyesületnek. A tagdíjfizetési morál jónak mondható. A közgyűlés
2013-ban a tagdíj összegét változatlanul 1500,-Ft/év összegben állapította meg.
Ennek ellenében térítés nélkül megkapják az egyesület kiadványait a tagok. 

2.Az egyesület adminisztrációja rendezett, iratai gondosan tároltak. Az iratok alapján nyomon
követhető az egyesület szervezeti élete, kapcsolatrendszere.

III.

1.Az egyesület gazdálkodása a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelel. Minden bevétel
és kiadás nyomon követhető, hiteles számlával bizonylatolt. 
Az egyesület bevételei több forrásból adódnak: tagdíjakból; magánszemélyek adományaiból;
pályázatok  útján  elnyert  állami  pénzeszközökből  és  önkormányzatok,  valamint  1%-os
támogatásokból. 

2.  Az  egyesület  adatszolgáltatási  kötelezettségének évente  eleget  tett.  /APEH,  KSH/  A
tisztségviselők tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

Földes, 2014. február 25.

Nagyné Lengyel Erika 
az Ellenőrzési Bizottság elnöke


