Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0012707
1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A Takarék Akadémia Felügyelő Bizottságának jelentése a 2020. évi munkájáról és
véleménye a Takarék Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és
költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóról, valamint a Takarék Akadémia
közhasznúsági jelentéséről

Előterjesztő:
Készítette:

Egerszegi Ádám FB elnök
Egerszegi Ádám FB elnök
dr. Petrovai György egyéni ügyvéd

2021. június 14.

2
1. A Felügyelő Bizottság 2020. évi tevékenysége, jelentés a Felügyelő Bizottság munkájáról.
A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület (Takarék Akadémia) Felügyelő
Bizottsága a Takarék Akadémia Közgyűlésének alárendelten, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési
Szabályzat, valamint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének rendelkezései szerint látja el a feladatát, ellenőrzi
a Takarék Akadémia működését és gazdálkodását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri az Elnökség költségvetéssel összefüggő határozatait és azok végrehajtását.
Vizsgálja az éves költségvetési tervet és annak végrehajtását, s erről jelentést tesz a Közgyűlésnek.
A Takarék Akadémia Felügyelő Bizottsága a Takarék Akadémia Alapszabálya, saját ügyrendje szerint
végezte munkáját, figyelemmel a kihirdetett járványügyi vészhelyzetre is.
A Felügyelő Bizottság minden esetben megkapta az Elnökségi ülések anyagait, a Bizottság elnöke állandó
meghívott az Elnökség ülésein.
2. A Takarék Akadémia 2020. évi beszámolója, gazdálkodása és a költségvetés teljesítése, valamint
közhasznúsági jelentése

A Takarék Akadémia a 2020. évben az Alapszabályban meghatározott célok érdekében,
alkalomszerűen végezte tevékenységét.
A pénzügyi, számviteli elszámolásokat, adózási kötelezettségeit rendszeresen teljesítette.
Az Egyesület 2020. évi átlagos statisztikai létszáma 1 fő volt.
A tisztségviselők díjazásban nem részesültek.
A beszámoló főbb számadatai (2020.12.31.):
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Saját tőke
JEGYZETT TŐKE
EREDMÉNYTARTALÉK
ADÓZOTT EREDMÉNY

eFt
2 807
630
0
523
0
107
0
3 437
728
80 329
-72 081
-7 520

Céltartalékok

0

Kötelezettségek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2 709
2 709

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

0
3 437

A Takarék Akadémia az elmúlt évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
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Az eredménykimutatás főbb számai (2020.12.31.):
eFt
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY

0
0
2 007
4 680
0
0
-6 687
2
835
-833
-7 520
0
-7 520

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Takarék Akadémia számviteli, pénzügyi és adózási
tevékenysége megfelelt a számviteli törvényben, a pénzügyi, számviteli, adózási jogszabályokban és a belső
szabályzatokban foglalt előírásoknak. A 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzete
megbízható valós képet ad.
A Felügyelő Bizottság – az körülmények alapos mérlegelését követően, a beszámolókészítési és
letétbehelyezési kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében – támogatja, hogy az Elnökség a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 5. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadja a
Takarék Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóját, valamint
a Takarék Akadémia közhasznúsági jelentését, s azt jóváhagyás végett a Korm.r. szerint a Közgyűlés elé terjessze
jóváhagyás végett.

A Felügyelő Bizottság a Takarék Akadémia 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 3.437 eFt
mérlegfőösszeggel, -7.520 eFt tárgyévi eredménnyel elfogadásra ajánjla. A 2020. december 31-i saját
tőkéjét 728 eFt-ban javasolja megállapítani.
A Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a Takarék Akadémia 2020. évi közhasznú tevékenységéről
szóló beszámolót és azt elfogadásra ajánlja.
3. A Felügyelő Bizottság – az előzetes egyeztetések és a jövőbeni valós működés figyelembevételével, a
Közgyűlésen elfogadásra kerülő alapszabály-módosítás nyomán, az Alapszabály módosított 3.2.1. – 3.2.5.
pontjai szerint – támogatja, hogy a Takarék Akadémia tisztségviselői 2020-ban – 2021. február hó 01.
napjától – az alábbi díjazásban (tiszteletdíj) részesüljenek
- Elnökség esetében az elnök bruttó 150.000 Ft/hó, míg az elnökségi tagok bruttó 100.000 Ft/hó;
- Felügyelő Bizottság esetében az FB elnök bruttó 90.000 Ft/hó, míg az FB tagok bruttó 80.000 Ft/hó;
- az ügyvezető igazgató bruttó 300.000 Ft/hó
összegben.
A Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és – az előzetes egyeztetések és a jövőbeni valós működés
figyelembevételével – elfogadásra javasolja a Takarék Akadémia tisztségviselőinek 2020. évi díjazására
vonatkozó javaslatot.
4. A Takarék Akadémia Alapszabályának és saját Ügyrendjének megfelelően a Felügyelő Bizottság
megtárgyalta és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja
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- a Takarék Akadémia 2021. évi költségvetésére – benne a 3/2020.10.15. számú közgyűlési határozatnak
megfelelően fizetendő tagdíj mértékére –, illetve a Takarék Akadémia jövőbeni működéséről,
szerepvállalásáról és annak finanszírozásával összefüggő kérdésekről szóló tájékoztatót és a
kapcsolódó döntésekre vonatkozó javaslatot,
- a Takarék Akadémia 5/2016.06.27. számú közgyűlési határozattal elfogadott alapszabályának
módosítására (névváltozás, az Egyesület feladatai, az Egyesület szervezetére vonatkozó
rendelkezések, működési környezethez igazítás) vonatkozó javaslatot, valamint
- az egyéb közgyűlési előterjesztéseket.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a veszélyhelyzet során a
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről
szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 3. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés nem tartható meg
a tagok személyes megjelenésével. Ennek okán a közgyűlés – a Korm.r. 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3)
bekezdése alapján, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – ülés tartása nélküli döntéshozatal
keretében hozza meg a döntéseit az előzetesen meghirdetésre kerülő napirenden szereplő kérdésekben.
Közgyűlési határozati javaslat
„A Közgyűlés megismerte és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés
nélküli döntéshozatal keretében – elfogadta a Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs
Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését a 2020. évi munkájáról és véleményét a Takarék Akadémia
2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóról, valamint a
Takarék Akadémia közhasznúsági jelentéséről.”
Budapest, 2021. május 21.
Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
Felügyelő Bizottsága

