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Beszámoló 

a Fejér Megyei Építészek Kamarája Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről 

A Kamara 2017. évi tevékenységének, valamint a 2017. évi költségvetési beszámolójának 
rövid értékelése: 

A Felügyelő Bizottságnak folyamatos rálátása volt egész évben a kamara teljes 
tevékenységére, hiszen az elnökség minden ülésén biztosította a Felügyelő Bizottság tagja (i) 
részére a részvétel lehetőségét, az elnökségi döntésekről a kamara honlapján a tájékoztatás 
rendszeres és kielégítő, az elnökségi határozatok a honlapon megjelenítésre kerültek. Az 
ülések lefolytatása és a döntések meghozatala során a jogszerűség biztosított volt. 

A FÉK titkársága feladatait kiemelkedő színvonalon végzi, ennek és a FÉK elnöksége által a 
tervezői felelősségbiztosításhoz való hozzájárulás mértékének is betudhatóan a 
tagdíjbefizetések elmaradásának drasztikus mértékben csökkent. 

A jogosultságok megújításának szükségszerűségéről, a szervezett szakmai programokon való 
részvétel lehetőségéről a tagok e-mail-en értesülnek. 

A 2017. évi költségvetési beszámolót illetően a Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapította 
meg: 

Megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetési tervezet bevételei maradéktalanul nem 
teljesültek (a bevétel emelkedett), amik többek között a következő tételekből adódnak össze: 

- A tervezett tagdíj és névjegyzéki nyilvántartási tételekből elmaradt befizetések. 
- Az igazgatási szolgáltatási díjakból tervezett bevételek növekedtek a várthoz képest 
- Eseti díjak bevétel-kiesése 
- Pénzintézeti kamat kisebb bevétele 

 

2017. évben ismételten 5 Millió Forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott kamaránk a 
Miniszterelnökségtől. 

A fentiek szerint a Kamara saját bevételeiből a 2017. évi bevételek záró egyenlege az 
igazgatási szolgáltatási díjakból befolyó befizetéseknek köszönhetően érezhetően magasabb 
lett a tervezettnél. 

Megállapítható, hogy a kiadási oldal tervezett és tényleges összegei eltérést mutatnak. A saját 
forrásból kifizetett kiadások kevesebb terhet jelentettek, mivel a Miniszterelnökségi 
támogatásból kapott összegből nyílt lehetőség a működési költségek és a szakmai programok 
nagy részének finanszírozására is. 

Az elnökség határozott a választott elnök illetve a megbízott titkár és adminisztrátor 
munkájának elismeréseként a 13. havi juttatásának kifizetéséről is. A határozat a honlapon 
megjelenítésre került. 
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A FÉK 2016. évi - 5 Millió Forintnyi Miniszterelnökségi támogatásról szóló - szakmai 
beszámolója a támogató szervezet részéről elfogadásra került. 

A 2017. évi kiadások és bevételek havi bontású, költségvetési tétel szintű összesítője a tagság 
számára hozzáférhető a Kamara irodájában. 

Összefoglalva: 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2017. évi tevékenységét reálisnak és megfelelőnek 
tartja, a 2017. évi kamarai gazdálkodást ésszerűen bővülőnek találja. (Molnár Tibor díj 
létrehozása az építészeti munka elismerésének önálló díjaként gazdaságilag 
megalapozott időszakban történt meg) 

A további gazdaságos működtetésre való figyelem felhívása mellett a 2017. évi 
költségvetési összesítőt a taggyűlés részére elfogadásra javasolja. 

A Kamara 2018. évi költségvetési tervezetének értékelése: 

A 2018. évi kiadások tervezete a Kamara stabil anyagi helyzetének fenntartása mellett a tagok 
2017 évinek megfelelő mértékű anyagi támogatásának lehetőségét is szem előtt tartva került 
kidolgozásra.  

A költségvetési tervezet biztosítja a kamara további működését, annak kiadási és bevételi 
oldalai összhangban vannak. A kiadási tételek továbbra is a realitásnak megfelelő mértékben 
kerültek előirányzásra. 

Az elnökség a 2018. évi költségvetési javaslat összeállításakor - a 2017. évi Felügyelő 
Bizottsági ajánlást is szem előtt tartva – elsődlegesen a tagok érdekeit szolgáló költségvetést 
terjeszt elő, melyben a tagok anyagi támogatása megvalósul a következőkben: 

- a területi kamara által szervezendő továbbképzések tagjaink számára költségmentesek 
- a kamarai központban megnőtt a tagság által díjmentesen használható szakmai 

kiadványok köre 
- a 2017. évi jogszabályi változtatások következményeként kötelezően kötendő 

biztosítási díjhoz való hozzájárulás szándékát is magában hordozó – továbbra is 
csökkentett mértékű – tagdíjfizetés lehetősége a vonatkozó Kamarai határozat alapján. 

 

A Felügyelő Bizottság továbbra is felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett kiadások - mint 
eddig is - elsődlegesen a tagság érdekeit szolgálják. 

Összefoglalva: 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2018. évi költségvetési tervezetét a taggyűlés részére 
elfogadásra javasolja. 

Székesfehérvár, 2018. április 09. 

Farkas Zoltán sk. 

       FÉK Felügyelő Bizottság elnöke 


