
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Közhaszn ú Szeryezet Feli'jgyelő Bizottsága

JELENTÉs

a 2013.május 26-i beszámo!ó közgyíi|és részére.

1.l A Magyar Dinamikus Lövészsport Szovetség Fe|Ügyelő Bizottsága a
Szovetség Ügyvezetésének a 2012' évi beszámo|ási időszakra vonatkozó
működését, az A|apszabá|y, SZMSZ, Iratkeze|ési,Pénzkeze|ési Szabá|yzat,
SzámviteI i  és a K özhasznú szervezetekre vonatkozó beszámo|ás i
köte|ezettség e|oírásainak figyelembe véte|éve|, valamint az e|őző közgyű|és
á|taI meghatározott céloknak megfele|Ően - e|lenőrizte.

2'| ElIenóriztÜk az Egyszerűsített éves gazdasági beszámo|óban és a
Közhasznúsági  je lentésben szerep|ó számviteI i  adatok egyezőségét a
könyve|és á|tal e|készített fókönyvi kivonatokka|, összesített adatokka|.

3./ A FEB a vezetés műkÖdésére vonatkozó e||enorzési tevékenységét az
e|nökségi ü|éseken va|ó rendszeres részvéte|ével, va|amint2012 október 05-én
az MDLSZ - FEB képvíse|ője Gyenes Andrássa| va|ó közös ellenőrzésen és
2013' ápr.04-én helyszíni ellenőrzés formájában gyakoro|ta.

Ennek keretében cé|e||enorzés során e||enoriztÜk a közgyíJ|ési és e|nökségi
határozatok, valamint pénzÜgyi  terv (bevéteIek-k iadások) időarányos
te|jesítését és vég rehajtását.

Az ott fe|tárt hiányosságok időközben megszüntetésre kerÜltek.

Alapszabályi, munkatervi, szMsz működési feltételek teljesítésének
értékelése:

A Szövetség 2012. évi munkatervét többségében te|jesítette.

Az e|nokségi Ülések rendszeresen meg vo|tak tartva, azok történései
megfe|e|ő en jegyzőkönyvekben Vannak dokumentálva a határozatokkaI egyutt.

A határozatok az MDLSZ hivatalos hon|apján a ,,határozatok tárában''
nyi lvánosságra kerÜ|tek'

A Szövetség az egyesÜ|etek részére az éves köte|ező működési feladatokat
aján|atban megkÜ|dte, me|y aZ egyesÜletek, tagszervezetek saját munkaterveik
e|készítéséhez iránymutatásuI szo|gá|t. Ez e|sősorban a szakágvezetők
mun kájára támaszkodott.

A Szovetség szakmai munkáját az E|nok Úr beszámo|ója rész|etesen
tarta|mazza, ezért ezze| a FEB téte|esen itt nem fogla|kozik.
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Megállapítottuk, hogy a Szovetség vezetoi 2012-ben jó munkát végeztek, ezért
a FEB köszönetét fejezi ki.

A Gazdasági események könyve|ését díjazás e||enében külső könyvelő iroda
végzi, a Főtitkár Úr irányításáva|. Ezze| kapcso|atban az E|nokség részérő|
kifogás nem merÜ|t fe|.

A Szövetség 201 2. évi gazdá|kodását az Egyszerűsített éves beszámo|ó ás a

KozhasznÚsági JeIentés alapján értéke|tÜk.

A Szovetség fizetési köte|ezettségeit határidőben teljesíteni tudta'

Ezt az á||apotot összességében a Vezetőség és a Főtitkár Úr á|ta|
összehangoIt ,  v isszafogott ,  takarékos működési  k iadásokkaI s ikerÜ|t
megvalisítani.

A Szövetség vezetése irányítő munkájának értéke!ése.

1.l A vezető tisztségvise|ők tevékenységÜket társadalmi munkában végzik!
Munkájuk egyre tÖbb idot igénnye| és viszony|ag magas utazási ráfordítással
oldhati meg. Munkájukat j ira értékeljÜk.

MunkavégzésÜkkel kapcsolatban az EInökségnek sem vo|tak kifogásai.

Kívánatos |enne az MDLSZ részéről o|yan bérkeret biztosítása, mely megfe|e|ő
képzettségű és gyakor|attaI rendeIkező Fotitkár fogIaIkoztatását tenné
Iehetové.

2'l A szövetségnek Szoros és fo|yamatos egyÜttműkodési kapcso|ata Van
vaIamennyi tag-szervezetével.

3./ Jinak mondható az egyÜttműkÖdés a Szövetség FeIugye|eti Szerveive|.

összefog|alva az e|lenőrzés megá!!apításait:

1.I Tájékoztatjuk a Közgyii|ést, hogy a szövetség 2012. évi beszámolójában
szereplő bevéte|ek és pénzÜgyi kiadásokhoz kapcsolódó adatok e||enorzése
sorá n pénzü gyi, pénzkezelési sza bá|yta la n ságot nem tapaszta|tu n k.

2'l A Szövetség számvite|i, pénzÜgyí tevékenysége szakszerű.

A FEB megál|apítja, hogy a Szövetség vizsgált időszakban megfele|ően
műkodött, tagegyesü|eteit jó| irányította és a munkatervében szerep|ő fe|adatait
tÖbbségében te|jesítette.

3.l Az előterjesztett 2012. évi Gazdasági beszámolot, valamint a
Közhasznusági jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk.
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A fent fe|sorolt dokumentumok nyilvánosak,
honlapján, elfogadásuk után közzétesszÜk!

A jelentés

Kelt:

2013,május 27 .

Nagy Káro|y MDLSZ - FEB e|nök'

A dokumentum 3 sorszámozott oIda|t tartalmaz

azok tarta|mát az MDLSZ hivatalos


