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A Feliigyel6 Bizotts6g a FMMK tavalyi kiilddttgyrildse ut6n viltozatlan szem6lyi
cisszet6telben, a szok6sos munkaterv 6s iil6srend szerint vdgezte munk6j6t 2016-ben is.

A bizotts6gi iildsek minden esetben hatilrozatk6pesek voltak, az iil6sekr6l eml6keztet6k,
illetve jegyz6kdnyvek k6sziiltek.

A FB iil6sek rendszeres napirendje a Kamara el6z6 negyed6ves gazdrilkodrisrinak
ellen6rz6se, a f6k6n1vi kivonat, a sz6ml6k 6s a banksz6mla kivonatok alapjin, tov{bbd az
eln6ks6gi hatarozatok 6ttekint6se.

A havonta megtartott elndks6gi iil6seken a FB bizottsiig elndke vett r6szt taniicskoz6si
joggal. A Feliigyel6 Bizottsighoz 2016-ban sem drkezett bejelent6s a tags6g r6szer6l a Kamara
mrikddds6vel kapcsolatban.

A FB iil6sein a kamara k6nywel6s6t vdgzo P lfind Nagy Mrlria irodavezet6 is rendszeresen
r6szt vett 6s a Kamara gazd6lkodds6val kapcsolatosan felmeriil6 k6rd6sekben thj(koztatta a
bizotts6got.

A FB a 2017. m6rcius 1-i iil6s6n tiirgyalta meg az elndksdg el6 keriil<i mar kdsz gazdasdgi
beszrirnol6t, 6s hozta meg az 6ndll6 jegyz6k6nyv szerinti meg6llapit{isait 6s hatiLtozatait. Ezek
szerint:

- A Feliigyel6 Bizotts6g a Kamara elmilt 6vi gazditlkodisht 6s a kdnyvel6st is
megfelel6nek tal6lta, 6s az en6l sz6l6 elndks6gi besz6mol6t elfogad6sra javasolja a
kiilddttgyril6snek.

- A Feliigyel6 Bizottsrig egyet6rt az elndks6g 2018. 6vi kdlts6gvetdsre vonatkoz6
el6terjeszt6s6vel - mely 35.511.250,- Ft tevezett bevdtel mellett 35.413.508,- Ft
tervezett kiaddssal 6s 97.742,- Ft pozitiv eredm6nnyel sz6mol - 6s azt elfogaddsra
j avasolj a a kiilddttgyiil6snek.

Az elmrilt n6gy 6vet 6ttekintve a Feliigyel6 Bizottstig meg6llapitja, hogy a Fejdr Megyei
Mdm6ki Kamara gazd6lkod6s6ban nagy segits6get jelentett, hogy a jogszab6lyok v6ltoz6sa
miatt csdkkent bev6telei mellett az ut6bbi kdt 6vben lehet6s6ge volt pAlyAzni 6t-itt milli6
forintos dllami t|mogatdsfua, 6s ezzel sikeresen 6lt is. Ez is segitett abban, hogy a megyei
kamara a saj6t tagjai tdsz1re a tov6bbk6pz6seket gyakorlatilag ingyeness6 telte. E^ a
k6s6bbiekben is mes6rizend6 eredm6nvnek tartiuk.

K6rem a besz:imo16m elfogad6s6t:
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