Gazdasági Ellenőrző Bizottság jelentése (2001-2006)
(Küldöttközgyűlés-2006. november 25.)
A 2001. november 24-én megválasztott, új összetételű GEB az elmúlt években,
sikeresen betöltötte funkcióját. Blastik Hehrik 2003-ig volt elnök, majd 2006
májusig Bánhegyiné Rácz Ibolya, s jelenleg Dr Jármy Tibor. A beszámolási
időszak alatt a tagok összetételében nem volt változás. (Dr Joó Tamás és Bató
Tibor) Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a GEB minden évben
megtartotta ülését, melyeken megtárgyaltuk az Egyesület adott évi
költségvetésének teljesítését, a következő évi terveket, a közhasznúsági és
könyvvizsgálói jelentést. Mindenkor megállapítottuk, hogy a gazdálkodás
takarékos és tényszerű volt. Ennek alapján javasoltuk az ügyvezető elnökségnek,
hogy a könyvvizsgáló által is elfogadott jelentéseket terjessze a
Küldöttközgyűlés elé. Folyamatos tevékenységünk során megállapítottuk, hogy
az Egyesület – az eltelt években sikeres és eredményes munkát folytatott a
kiemelten közhasznú társadalmi szervezet minősítésnek megfelelően - jó
színvonalú munkát végzett. Tovább folytatódott a dunai, - tiszai, - balatoni
segélyhívó rendszerek kiépítése, fejlesztése és eredményes működtetése. E
feladatok elvégzésére az elmúlt években több, mint 650 millió Ft pályázati,
támogatási és vállalkozási összeget nyertünk el, melyet e célokra teljes
egészében fel is használtunk. (működtetésre 280 milliót, fejlesztésre 370 milliót)
Ennek nyomán tárgyi eszközeink bruttó értéke elérte a 385 millió Ft-ot. (2001ben 200 millió volt) Szervezeti téren történt előrelépéshez – megyei
tagszervezetek megerősödése,kiépítése – kellő anyagi eszközökkel
rendelkeztünk.
Az elmúlt 5 év költségvetéseinek alakulásáról néhány szót:
1. Tagdíjbevételünk az előző években folyamatosan nőtt, a taglétszám
jelentősen emelkedett.
2. Az Országgyűlés költségvetésében 2003 óta külön soron szerepeltünk.
3. A vállalkozási és pályázati bevételi terveket túlteljesítettük. (2004 évben
sikeres NCA pályázaton 3 millió Ft-ot nyertünk)
4. Kiadásaink a bevételeinkhez igazodtak, a tervek minden évben
túlteljesültek. Mivel nőttek a bevételek, ennek megfelelően a kiadások is.
A tény és terv eltérések indokoltak, és nem jelentősek voltak. Költségeink
5 év alatt 2,67 –szeresére nőttek.
5. Az éves bevételi és kiadási előirányzatok összhangban voltak, kellő alapot
biztosítottak feladataink teljesítéséhez.
Jelentjük, hogy az egyesületnek köztartozása nincs. Az éves mérlegeket
hivatalos lapban közzétettük.
Budapest, 2006. november 25.

