Az MKE Ellenőrző Bizottságának álláspontja az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról

Az MKE Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az MKE számviteli beszámolója és közhasznúsági
jelentése korrekt, hiteles adatokat tartalmaz, amelyből világosan látható a teljes szervezet gazdasági
működése, a működés takarékos és kiegyensúlyozott volta.
Az MKE a hatóságok felé az előírt adatszolgáltatási és bevallási kötelezettségeinek eleget tett.
A pénzmozgások utalványozása megtörtént, a bizonylatok és egyéb pénzügyi dokumentáció
fegyelmezetten vezetett és áttekinthető.
Az Ellenőrző Bizottság kéri az egyesület jelenlegi és jövőbeni vezetését, hogy szerződéskötései során
ne fogadjon el olyan szerződést, mint a 2014. VII. 17-én a Stöck-Art Kft.-vel a vándorgyűlési
zeneszolgáltatás kapcsán kötött 130.000,- Ft ellenértékű megállapodás, figyelemmel annak
titoktartási rendelkezésére, tekintettel arra, hogy az EB véleménye szerint egy közhasznú szervezet
egészen egyszerűen nem köthet titkos szerződéseket pénzeinek felhasználásával kapcsolatban, még
akkor sem, ha az adott szerződés jelentősége nem túl nagy, a benne foglalt szolgáltatás és
ellenszolgáltatás pedig egyensúlyban van egymással.
Az üzleti titokról szóló záradék helyett fontosabb lett volna, hogy ugyanezen szerződés kitérjen a
zeneszolgáltatás szerzői jogi vonatkozásának tisztázására is.
Az Ellenőrző Bizottság ugyancsak javasolja az egyesület elnökségének, hogy az elnökségi tagoknak,
egyéb tisztségviselőknek nyújtott költségtérítések egységes elveit határozza meg, így például a
különböző ülésekre és eseményekre való eljutás költségeinek megtérítési szabályait. Az Ellenőrző
Bizottság hangsúlyozza, hogy ilyen költségtérítések kifizetése nem tekinthető általánosnak,
indokoltságukat sem kérdőjelezi meg, összegszerűségében pedig – az összköltségvetéshez viszonyítva
– igen diszkrét mértékűnek találja ezeket. Mindazonáltal az egységesség, következetesség és
átláthatóság igénye alapján úgy véli az Ellenőrző Bizottság, hogy egy e kérdést pontosító szabályzat
megalkotása időszerű feladatként jelentkezik.
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az ellenőrzött időszak gazdálkodása prudens és szakszerű,
az egyesület gazdasági működése stabil és átlátható, amelyért köszönet illeti a pénzügyi
döntéshozókat, az adminisztratív munkát végzőket, és a könyvelő irodát egyaránt.
Az Ellenőrző Bizottság örömét fejezi ki a fölött, hogy a szervezetek működésének néhány évvel
ezelőtti jogi pontosítását a vizsgált időszakban már a gazdasági terület tekintetében is lekövette az
egyesület, ekként elmondható, hogy rendezett és szabályszerű működést hagy maga mögött a most
leköszönő vezetőség.
Tisztelettel javasoljuk a 2014-es beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyását.
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