A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és
szakmai tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységét, ügyvitelét.
A FB az elnökség és a budapesti iroda által rendelkezésre bocsátott
dokumentumok (Közhasznúsági beszámoló, közhasznú szervezetek pénzügyi
beszámolója, stb.) alapján az alábbi megállapításokat tette:
Pénzügyi tevékenység értékelés:
A 2013. év során az Egyesület pénzügyi helyzete nagyon változó volt. Az
EMMI által 2012.ben adott 3,5milliós támogatás februárig biztosította a
működést. Januárban semmilyen további támogatásra nem volt ígéret, az
egyesület ismét a megszűnés szélére került.
Februárban minden megváltozott. A BM tájékoztatása szerint a KIM-nek átadta
az 5,5millió forintot az egyesület támogatására. A 2013-as Közgyűlés
időpontjában már a KIM 10milliós támogatásra tett ígéretet, de aláírt szerződés
még nem volt, az OTP utalt 2,5 millió forintot. Az EMMI befogadta a pályázatot
és az előzetes tájékoztatás szerint szintén 10millió forintos támogatásról kapott
visszajelzést az egyesület, és újabb támogatók jelezték, hogy számíthat az
egyesület a segítségükre.
Az egyesület vezetésének sikerült a támogatókat meggyőzni arról, hogy az
egyesület munkájára szükség van. Egyrészről állami feladatokat is el kell látnia,
illetve vannak olyan feladatok, amelyeket máshol nem kaphat meg az áldozat,
csak az egyesületnél
Egyesület pénzügyi helyzete a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően az
alábbiak szerint alakult:
2013. évi bevételek:
2012. évi maradvány, illetve
induló pénzösszeg

TERV
1.800.919.-Ft

TÉNY

1.800.919,-Ft
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KIM
ALLIANZ
OTP
Siófok Önkormányzat
Egyéb adományok
TÁMOP előleg
TÁMOP évközi lehívás
EMMI
Bankkamat
Tagdíj:
SZJA 1%:
Összesen:

5.500.000.-Ft
500.000.-Ft
2.500.000.-Ft
3.000.000.-Ft

100.000.-Ft
13.400.919.-Ft

2013. évi kiadások:

9.384.488,-Ft
500.000.-Ft
2.500.000.-Ft
3.000.000,-Ft
2.084.394.-Ft
19.278.219.-Ft
29.776.707.-Ft
7.500.000.-Ft
270.893.-Ft
118.900.-Ft
114.696.-Ft
77.692.216.-Ft

TERV

TÉNY

Segélyek a bűncselekmények áldozatai
részére:

3.500.000.-Ft

5.968.205.-Ft

Sértettek jogi képviseletének ellátására:

750.000.-Ft

762.000.-Ft

Működési költség(TÁMOP-s és a svájci
pályázat feladatainak a költségei is)

3.500.000.-Ft 26.215.549.-Ft

Munkabér, tiszteletdíj (22fő)

4.000.000.-Ft 19.731.527.-Ft

TB és egyéb járulékok:

910.000.-Ft 4.609.134 .-Ft

Költségtérítés:

500.000.-Ft 4.102.167.-Ft

VSE tagdíj

200.000,- Ft

Bankköltség

150.000.-Ft
456.990.-Ft

összesen: 13.400.919.-Ft 61.995.572.-Ft
2013. évi maradvány:

15.696.644.-Ft

Az Egyesület pénzgazdálkodásának vizsgálata során a pénzeszközök gondos
felhasználását állapítottuk meg. Nem találtunk szabályszerűtlenséget. A
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pénzmozgás bizonylatai a pénzügyi szabályoknak megfelelően lettek kiállítva és
ellenbizonylatokkal, megállapodásokkal alátámasztva.
Az Egyesület könyvelését illetően nem történt változás. Továbbra is a korábbi
könyvelő cég végzi ezt a feladatot, megbízás alapján.
Tagdíjfizetési fegyelem vizsgálata:
A tagdíjbefizetés mértéke az előző évhez viszonyítva érdemi változás nem volt.
A nyilvántartás szerint 82 egyéni, és 5 jogi tagja van az egyesületnek.
A 82 egyéni tagból 2013-ben 47fő fizetett, az 5 jogi személyből 2013-ben
3fizetett tagdíjat. A FB ismételten javasolja, hogy a közgyűlési meghívókban
tájékoztassa az egyesület, a nem fizető tagokat az elmaradásról és mellékelje a
befizetési csekket, illetve, hogy nyilatkozzanak arról, hogy továbbra is tagjai
akarnak-e lenni az egyesületnek. Visszatérő téma szintén, de a FB ismét
javasolja, hogy aktivizálni kell a tagszervezést és az önkéntesek szervezését.
A FB javasolja a pénzügyi jelentés közgyűlés általi elfogadását.
Szakmai munka értékelése:
2013-ben is az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek és az egyesületi
törvénynek megfelelően végezte az egyesület a tevékenységét. Az egyesület
működik, folyamatos a kommunikáció, mely főleg elnökségi üléseken,
elektronikus úton történik (e-mail, honlap), de jelentős változás volt
tapasztalható, hogy több elnökségi és FB tag is vállalt feladatokat az egyesület
ismertségének növelése érdekében, sőt vállaltak külföldi konferencián előadás
tartását is.
A vidéki irodák többségében önkéntes segítőket sikerült bevonni az
egyesületnek a bűnmegelőzés és áldozatvédelmi munkába. A budapesti és a
vidéki irodák által tartott felvilágosító előadásokon, bűnmegelőzés és
áldozatvédelem területén, több mint 2.000-en vettek részt.
Az egyesület jogi tagjai közül ebben az évben a megyei főügyész helyetteseknek
tartott előadást az egyesület, a tevékenységéről, szolgáltatásairól
2013-ban az irodákat felkereső áldozatok száma majdnem duplája az előző
évinek, 3.072 fő áldozat kért segítséget, ebből 622 fő kapott anyagi segítséget
6.025.205.-Ft értékben (57ezer forint eltérés az elszámolásnál abból adódott,
hogy a vidéki irodából a bizonylatok 2014-ben érkeztek be).
3

A Felügyelő Bizottság kéri az elnökség és a tagság aktívabb közreműködését az
egyesület munkájában, különösen a támogatók felkutatásában, és újabb tagok
szervezésében.
A 2012-ben kezdődött a svájci-magyar partnerségi program, 2013-ban
fejeződött be. A program keretében elnyert 10.619.947 forint, támogatásból, az
egyesület a programokra 10.261.917 forintot használt fel. A zürichi Weisser
Ring egyesülettel közösen két workshop és két nemzetközi konferencia került
megrendezésre, és elkészült egy protokoll az áldozatsegítés területén dolgozó
szervezetek részére.
A pályázatkiíró, az egyesület elszámolását, a fenti összegekkel elfogadta és
lezárta a projektet. A VÁTI elfogadást jelző levele után az egyesület a projekt
finanszírozására nyitott alszámlát megszüntette.
A 2013-as évben az egyesület aktívan részt vett az Európai Áldozatsegítő
Szervezet munkájába és több nemzetközi rendezvényen vett részt és tartott
Budapesten is egy konferenciát, ahol Skóciából, Németországból, és
Horvátországból vettek részt.
Az egyesület eleget tett az osztrák szervezet meghívásának. Az elnökség és az
irodák munkatársai vettek részt a látogatáson. A rendezvény résztvevői
megismerték az osztrák szervezet munkatársait, és az egyesület munkáját. Ezt a
gyakorlatot, ha van rá lehetőség folytatni, kell, mert a környező országokban is
dolgoznak magyar állampolgárok, akik áldozattá válhatnak, ez az
együttműködés segítheti a minél gyorsabb segítségnyújtást.
2013-ban az egyesület a támogatásoknak köszönhetően már részt tudott venni
több nemzetközi rendezvényeken és nem kellett a VSE anyagi támogatását
kérni. A rendezvények helyszíneit és témáját a közhasznúsági jelentés
tartalmazza.
A FB javasolja, hogy továbbra is aktívan vegyen részt az egyesület a VSE
nemzetközi munkájában.
A fővárosi és a megyei Áldozatsegítő Szolgálatokkal az egyesület napi
munkakapcsolatba van, és az együttműködés jónak mondható.
Az egyesület és a KIH közötti együttműködést a két szervezet vezetése
áttekintette és aláírtak egy hosszú távú együttműködést. Ennek eredménye, hogy
a KIH képviselője az egyesület által rendezett konferenciákon, rendezvényeken
rendszeresen részt vesz és felkérés esetén előadást is tart.
2012 decemberében kapott értesítést az egyesület, hogy 77.112.877.-Ft-t nyert, a
két éves TÁMOP-s projekt megvalósítására, ami 2013. februárjában
elkezdődött. A projekt indítására az ESZA 19.278.219.-Ft előleget utalt át az
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egyesület részére. Az év folyamán három részelszámolás történt, a felhasznált
összegek átutalásra kerültek, összesen: 30.200.764.-Ft, és folyamatban van a
negyedik lehívás, ami 9.626.026.-Ft, ez csak a 2014-es évben érkezik meg az
egyesülethez.
Ebből az összegből már az egyesület elkezdi az előleg visszafizetését.
Mindez a pályázati szerződésben foglaltak szerint történik.
A pályázatban foglalt feladatok időarányosan teljesítettek.
A FB javasolja, hogy az egyesület keresse a lehetőséget, hogy újabb pályázatban
tudjon részt venni,
A Felügyelő Bizottság az Egyesület Közhasznúsági jelentését áttekintette,
megfelelőnek tartja és a Közgyűlés által, elfogadásra javasolja.
Budapest. 2014-03-25.

Dr. Pozderka Gábor
FB elnök
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