Debreceni Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség
Felügyelő Bizottság
2017.évi beszámoló jelentés

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: Bizottság)2017. évben is a Debreceni Városi és Körzeti
Labdarúgó Szövetség Alapszabályában meghatározott jogköröknek és kötelezettségeknek
megfelelően végezte munkáját. Az általános ellenőrzési feladatokon túl az alábbi kiemelt
ügyekben folytatott le vizsgálatot:

1./

Versenykiírások vizsgálata

A Bizottság vizsgálta a 2017. évi szabadtéri és a 2017/18. évi teremlabdarúgó bajnokságok
versenykiírását, és egy-két kiegészítést és javaslatot követően úgy találta, hogy azok
megfelelnek a vonatkozó szabályoknak, magasabb szintű kiírásoknak.
2./

Pénztárellenőrzés valamint banki átutalások áttekintése

A Bizottság 2017. december 27. napján a gazdasági évhez kapcsolódóan véletlenszerű
pénztárellenőrzést tartott.
Az ellenőrzést Fehér Tamás Bizottsági tag végezte, jelen volt Kassai Zoltán DVKLSZ elnök
ill. Szák-Kocsis Julianna ügyintéző-pénztáros. A Bizottság megállapította, hogy a pénztárban
682.045.- Ft készpénz (azaz hatszáznyolcvankettőezer-negyvenöt 00/100 forint) volt.
Az ellenőrzés kiterjedt a banki átutalások, ill. egyéb készpénzes befizetések
bizonylatolásának, és nyilvántartásának rendjére, eljárási szabályainak betartására (nevezésiés pályadíjak díjak fizetése, csapatbüntetések befizetése, rongálási károk rendezése,
tartozások-behajtása).
A Bizottság megállapította, hogy a 2016 év végén kiállított átutalásos számlák kiegyenlítése
2017. január-február hónapban megtörtént. Ugyanígy a DVKLSZ részére 2016. december
végén küldött számlát a szövetség 2017. januárban egyenlítette ki.
A Bizottság megállapította továbbá, hogy a Szövetségnek következetesebbnek kell lenni a
befizetések határidejének betartásában, egy-két hét csúszás még megengedett, de annál többet
már nem szabad szankció nélkül megtűrni. (Le kell vonni a versenykiírásban szabályozottak
szerint a büntetőpontot késedelmes fizetés esetén.)

3./

A Fegyelmi Bizottság munkájának vizsgálata

A Bizottság a fegyelmi tárgyalások jegyzőkönyveinek egy részét bekérte, azok ellenőrzését
elvégezte.
A Bizottság a vizsgálatot követően felhívta a figyelmet a következetes döntésekre, az eltiltás
mértékének meghatározásában.

Kirívó esetek is előfordultak, amely kapcsán Tatár Tamás (Márió FC) végleges eltiltást
kapott, ill. az El-szállít DMSE és a Roll Tech-FAG csapatát kell még megemlíteni,
kiemelkedően sportszerűtlen viselkedéséért.
Több esetben a fegyelmi jegyzőkönyvek rendezetlen tárolása, a mellékletek kavarodása
fordult elő, de így is a Fegyelmi Bizottság munkája összességében megfelelőnek, jó
színvonalúnak mondható.

4./

A pályázatokon nyert és támogatási összegek felhasználásának vizsgálata

A Bizottság megvizsgálta, a pályázatokon elnyert és egyéb támogatási összegek
felhasználását.
Adó 1% felajánlásokból 2017. évben 31.782.- Ft érkezett a Szövetségbe.
A DVKLSZ 2017-ben pályázati úton nem nyert összeget.
Az fenti pénzösszeget a Szövetség az előírásoknak megfelelően használta fel.

5./

Meghívás Elnökségi ülésekre

A Bizottság 2017. évben is meghívást kapott valamennyi elnökségi ülésre - számos
alkalommal élt is a lehetőséggel. Ezáltal a delegált tagok közvetlenül is vizsgálhatták és
ellenőrizhették az operatív működést, javaslataikkal, észrevételeikkel segíthették a Szövetség
munkáját.
Az ülések alkalmával, ill. az üléseken készült jegyzőkönyvek tanulmányozásával a Bizottság
megállapította, hogy két elnökségi tag (Győrösi Pál, Orosz László) egyetlen alkalommal sem
vett részt az előre meghirdetett elnökségi üléseken.
A DVKLSZ Felügyelő Bizottsága a 2017. évi beszámoló közgyűlés előtt a megkapott
közgyűlési anyagokatáttanulmányozta, véleményezte és némi korrekciót követően jóváhagyta.
Debrecen, 2018. április 25.

Dr. Dobrossy István
Felügyelő Bizottság elnöke

Fehér Tamás
Felügyelő Bizottság tagja

Váradi Károly
Felügyelő Bizottság tagja

