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 A Felügyelő Bizottság beszámolója 2006. évről 
 
I.  A Felügyelő Bizottság a Dél-Magyarországi Régió Judo Szövetség és az Elnökség 2006. 
évi tevékenységét értékelte: 
1. A régió működésének, az Elnökség munkájának értékelése 
2. A 2006. év pénzügyi és gazdasági tevékenység ellenőrzése 

      3. Szabálytalanságok, bejelentések vizsgálata 
 
 

1. A régió működésének, az Elnökség munkájának értékelése: 
 
2006. évben a DMRJSZ nagy átalakuláson ment át:  
      - a tagegyesületek száma 18-ra növekedett, a régióhoz olyan egyesületek is csatlakoztak, 
akik meghatározói a jelenlegi magyar judonak (pl. ASE, KJC). 
      - 2006. évi rendes közgyűlésen lemondott a titkári posztról Gyuró László, helyére Tanács 
Attila került megválasztásra. 
      - Szeptemberben szomorú esemény történt, súlyos betegség után elhalálozott Kiss Endre, 
aki megalakulásától vezette a régió elnökségét. 
 
    2006-ban két közgyűlés volt a régióban, 2006. 10. 15.-én, Solton, rendkívüli Közgyűlést 
kellett tartani, ahol Keszthelyi László (ASE) lett megválasztva az elnöki posztra, valamint az 
alapszabály került módosításra. 

Az elnökségi tagok között a kapcsolattartás rendszeres volt, az új titkár a személyes 
kapcsolattartáson túl folyamatosan tájékoztat mindenkit – internet segítségével – a régió 
szakmai és egyéb ügyeiről, így ezen a téren komoly előrelépés történt. 
A szakmai munkában is fejlődés tapasztalható, míg a sporteredmények, elsősorban az új 
egyesületeknek köszönhetően, sokat javultak. 
 
2. A 2006. év pénzügyi és gazdasági tevékenység ellenőrzése: 
 A pénzügyi beszámoló tartalmazza az elmúlt év gazdasági történéseit, ismerteti a 
pénzügyi forrásokat, a bevételek mértékét és kiadásokat. A gazdálkodás megfelel a rendes 
közgyűlésen meghatározott elveknek, takarékos volt, így 2007.-ben is, jelentős összeggel 
gazdálkodhat a régió. Javasoljuk a pénzügyi beszámoló elfogadását. 
 Az előrehozott közgyűlés miatt nem volt lehetőség a bizonylatok és a könyvelés tételes 
ellenőrzésére, így erre későbbiekben kerül sor, aminek megállapításait külön jegyzőkönyvben 
rögzítjük.  
A DMRJSZ 2006. évben is eleget tett jelentési kötelezettségeinek.  



 
3.  A Felügyelő Bizottság egyéb szabálytalanságot az elmúlt időszakban nem tapasztalt, 
bejelentés nem érkezett. 
 

 
A Felügyelő Bizottság véleménye szerint, a régióban kedvező változások indultak el, illetve 
vannak folyamatban, javasoljuk a 2006. évi beszámolók elfogadását. 
 
 
 
II. Javaslat: 
 
  A Felügyelő Bizottság a pénzügyi folyamatok értékelése során megállapította, hogy a bank 
költség, hasonlóan az előző évekhez, továbbra is magasabb az indokoltnál.  
Javasoljuk, hogy a régiós adatok (címváltozás, utalványozási jog, stb.) szükségessé vált 
átvezetései során, a régió váltson bankot. 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                Kmf. 

 
 
 
 
 
………………………….              ……………………………..      ……………………….. 
         Nitsch József                                    Kelle László                             Radics Attila 


