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A Felügyelő Bizottság jelentése a Fejér Megyei Építészek Kamarája 

2020. évi működéséről 

A Kamara 2020. évi tevékenységének, valamint a 2020. évi költségvetési beszámolójának rövid 

értékelése: 

A Felügyelő Bizottság tagjai a Fejér Megyei Építészek Kamarájának elnöksége állandó meghívásainak 

eleget téve folyamatosan részt vettek a 2020. évi ülésein. Az ülések egy része a járvány általi 

veszélyhelyzet elleni védekezésnek megfelelően zajlott. 

A kamara vezető testületének döntés-előkészítéseiről a lefolytatott megbeszélésekről és a meghozott 

döntésekről folyamatos betekintést kaphattunk. 

Ezek a döntések a kamara honlapján megtekinthetőek, az időbeni tájékoztatás rendszeres és 

kielégítő. 

A döntések előkészítése, azok meghozatala jogszerű  módon zajlott, a tárgyalt napirendi pontokról az 

elnökség előzetesen értesült, az előkészítés során joga és lehetősége nyílt módosító javaslatokkal 

élni, a döntésekhez szükséges létszám adott volt. 

A FÉK titkársága feladatait teljes körűen elvégzi, ennek és a FÉK elnöksége által a tervezői 

felelősségbiztosításhoz való hozzájárulás mértékének is betudhatóan a tagdíjbefizetések 

késedelme/elmaradása az előző évek mértékének megfelelően kezelhető maradt. 

A jogosultságok megújításának mértéke az átlagnál alacsonyabb mértékű volt. 

A szervezett szakmai programokon való részvétel lehetőségéről a tagok e-mail-en értesültek, e 

programok nagy része távoktatás jelleggel zajlott. 

A 2020. évi költségvetési beszámolót illetően a Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapította meg: 

Megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetési tervezet bevételei maradéktalanul nem teljesültek, az 

eltérések többek között a következő tételekből adódnak: 

- A tervezett tagdíj és névjegyzéki nyilvántartási tételekből elmaradt befizetések. 
- Az igazgatási szolgáltatási díjakból tervezett bevételek  
- Eseti díjak  

 

Megállapítható, hogy a kiadási oldal tervezett és tényleges összegei jogszerűen indokolt eltérést 

mutatnak (elnökségi beszámoló szerint). 

A 2020. évi kiadások és bevételek havi bontású, költségvetési tétel szintű összesítője a tagság 

számára hozzáférhető a Kamara irodájában. 
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Összefoglalva: 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2020. évi tevékenységét a korábban nem tapasztalt 

kapcsolattartási formák és kötöttségek tükrében megfelelőnek tartja, a 2020. évi kamarai 

gazdálkodást ésszerűen szűkülőnek találja. A további gazdaságos működtetésre való figyelem 

felhívása mellett a 2020. évi költségvetési összesítőt a taggyűlés részére elfogadásra javasolja. 

A Kamara 2021. évi költségvetési tervezetének értékelése: 

A 2021. évi kiadások tervezete a Kamara stabil anyagi helyzetének fenntartása mellett a tagok 2020. 

évivel azonos mértékű anyagi támogatásának lehetőségét is szem előtt tartva került kidolgozásra. 

Az elnökség nem találja célszerűnek a felhalmozás szintjének emelését, a tagsági támogatásokkal is 

biztosítani kívánja a létszám megtartását. 

Továbbra is a járvány elleni védekezés határozza meg a rendezvények, továbbképzések, szakmai 

látogatások megrendezésének mikéntjét, s ez lényegesen csökkenti a területi kamara mozgásterét, a 

kiadások mértékét. 

A költségvetési tervezet kiadási és bevételi oldalai összhangban vannak.  

A költségvetési tervezet biztosítja a területi kamara problémamentes működését. 

Az elnökség a 2021. évi költségvetési javaslat összeállításakor - a folyamatosságot biztosítandóan, és 

a 2017. évi Felügyelő Bizottsági ajánlást továbbra is szem előtt tartva – elsődlegesen a tagok érdekeit 

szolgáló költségvetést terjeszt elő. 

 

Összefoglalva: 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2021. évi költségvetési tervezetét a taggyűlés részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

Székesfehérvár, 2021. május 17. 

 

Farkas Zoltán 

FÉK Felügyelő Bizottság elnöke 

 


