Magyar Birkózó Szövetség ( továbbiakban: MBSZ)
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
a 102/2020.(IV.10.) Korm.rend. 6.§ (1) bekezdése alapján, bizottsági ülés megtartása nélkül,
2020. május 11-én, írásbeli szavazás útján elfogadott határozatai:

1.számú Határozat:
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja dr. Babics Sarolta elnöki biztos 2020. április 6. napján
kelt jelentését, amelynek tárgya a MBSZ 2019. évi gazdálkodása, az éves költségvetés végrehajtása és
az ehhez kapcsolódó intézkedések megtétele (az elnöki biztos 2020.április 6-án kelt jelentése ezen
határozat elválaszthatatlan melléklete).
Ehhez kapcsolódóan a Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a MBSZ az elmúlt évben – csakúgy, mint
megelőzően -, a törvényesség követelményeinek szem előtt tartásával, a vonatkozó jogszabályok
alapján, megfelelő gondossággal működött.
Egyidejűleg a Felügyelő Bizottság köszönetét fejezi ki dr. Babics Saroltának az elmélyült és felelős
szakmai elemző munkájáért, amellyel segítségére volt a Felügyelő Bizottságnak annak érdekében,
hogy a testület az Alapszabályban, munkatervében és jogszabályokban meghatározott feladatait
elláthassa.
2. számú Határozat:
A Felügyelő Bizottság elvégezte a MBSZ 2019. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és a
közhasznúsági mellékletnek a vizsgálatát, figyelembe véve a független könyvvizsgáló jelentését és
ennek alapján egyhangúlag megállapítja, hogy a dokumentumok alkalmasak a felügyelő bizottsági
döntéshozatalra.
3. számú Határozat:
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a MBSZ 2019. december 31-i fordulónappal készített közhasznú
egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági melléklet anyagát.
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy:
A MBSZ az egyszerűsített éves beszámolóját a mérleggel, eredménykimutatását, közhasznúsági
jelentését és az ezt alátámasztó könyvvezetését a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv., továbbá az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. Tv. 28-30. §-ai betartásával készítette el. Ennek megfelelően a beszámoló
tartalmára, formájára vonatkozóan a 479/2016.(XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 350/2011.(XII.30.)
Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.
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A beszámoló elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és kizárólag könyvvizsgálói
záradékkal ellátott beszámoló kerülhet a testület elé elfogadásra.
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a MBSZ 2019. december
31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó jövedelmi helyzetéről.
Az előzőekben foglaltakra tekintettel a Felügyelő Bizottság egyhangúlag megállapítja, hogy a MBSZ
által 2019. december 31-i fordulónappal készített egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági
melléklet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra, ezért annak az előterjesztett
tartalommal történő elfogadását javasolja a MBSZ közgyűlésének ( a Felügyelő Bizottság 2020. május
6. napján a MBSZ közgyűlése számára készített jelentése jelen határozat elválaszthatatlan
melléklete).
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai ezennel rögzítik, hogy megállapodásuk alapján az írásbeli
egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) történt.
Budapest, 2019. május 11. napján.

dr. Sándor Tamás s.k.
FB-elnök

Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia s.k.

dr. Bender Alajos s.k.

FB-tag

FB-tag

Mellékletek: 1. számú határozathoz tartozóan 2020. április 6-án kelt jelentés,
3. számú határozathoz tartozó 2020. május 6-án kelt FB-jelentés.
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