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JELENTÉS 

a 

Kamara 2020. évi működéséről, gazdálkodásáról és a 2021. évi költségvetésének tervezetéről 

 

Az elnökség beszámolóját a Békés Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi munkájáról, a 

költségvetés teljesítéséről valamint a 2021. évi pénzügyi tervezetéről a bizottság megkapta. 

A Felügyelő Bizottság 2021. február 22.-i ülésén megtárgyalta a taggyűlés elé kerülő anyagot 

az alábbiak szerint: 

 

1. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Békés Megyei Mérnöki Kamara munkáját 

– beleértve az Elnökség, titkárság és a bizottságok munkáját is – az elmúlt évben is a 

kamarai törvényben, az alapszabályban és az éves munkaprogramban meghatározottak 

szerint végezte. 

 

2. Az elmúlt évben a Felügyelő Bizottságnak nem kellett a munkatervében szereplő 

feladatokon kívül olyan ügyekkel foglalkoznia, amely vizsgálat lefolytatását tette 

volna szükségessé.  

 

3. A törvényben meghatározott alapfeladatok a jogosultsági kérelmek elbírálása és 

odaítélése, a jogosultságok szerint végzett mérnöki munkák ellenőrzése, a korábbi 

években már megszokott módon, folyamatosan és magas színvonalon történtek. 

 

4. A Felügyelő Bizottság jónak értékelte a kamara irodájának munkáját, még a 

megváltozott pandémiás időszakban is a szükséges feladatok elvégzésre kerültek, a 

tagoknak nyújtott magas színvonalú szolgáltatásokat, valamint a kötelező jellegű 

szakami továbbképzések megszervezését, és gazdálkodásban nyújtott elismerésre 

méltó munkáját. 

 

5. Gazdálkodással kapcsolatban megállapítást nyert, hogy 2020. évben összességében a 

bevétel nem érte el a tervezettet, annak ellenére, hogy tagdíj, szolgáltatási díj, 

nyilvántartási díj bevételek a tervezett felett teljesültek. A Miniszterelnöki Hivatal 

pályázatán a 2019 évben elnyert 3.000.000,- Ft támogatási összegtől eltérően a 

Kamara 2020 évben csak 2.000.000,- Ft-ot nyert. Ezt figyelembe véve a vezetőség és 

a titkárság költségtakarékos módon gazdálkodott az év folyamán, így a kiadások is 

csökkentek, az alaptevékenység és a szolgáltatások színvonalának megtartása mellett. 

A felelős gazdálkodás ellenére a kamara működési céljainak teljesítésére a korábban 

felhalmozott tartalékból 1.025.318,- Ft-ot kellett felhasználni. 

 

6. A 2020. évi pénzügyi tervezetet a Felügyelő Bizottság megalapozottnak és elfogadásra 

alkalmasnak tartja. 

 

1/2021.(02.22.) számú FEB határozat: 

Felügyelő Bizottság a 2020. évi költségvetési beszámolót és a kamara munkáját 

megfelelőnek értékeli. Kéri a taggyűlést fogadja el a 2020. évi gazdálkodásról és az éves 

működésről szóló jelentést. 



 

2/2021.(02.22.) számú FEB határozat: 

Felügyelő Bizottság 2021. évi költségvetés tervezetet elfogadásra alkalmasnak találta. 

Kéri a taggyűlést fogadja el a 2021. évi költségvetési tervezetet. 

 

Békéscsaba, 2021-02-22. 

 

        Varga Zsolt 

             elnök 


