JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116. szám alatti székhelyén 2011. augusztus 25.
napján a Felügyelő Bizottság tagjainak üléséről.
Jelen vannak:
Felügyelő Bizottság tagjai:
Görcz Gyula Csaba
Horváthné Varga Valéria
Füzessy Zoltán
Hegedűs Vilmosné
Füzessy Józsefné
Dr. Kövesdi Zoltán

FEB-tag (szavazati joggal)
FEB elnök (szavazati joggal)
FEB-tag (szavazati jog)
osztályvezető
ügyvezető igazgató
jegyzőkönyvvezető

A FEB elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottsági ülést
szabályszerűen hívták össze, az a megjelentek számára tekintettel határozatképes. Ismerteti a
meghívóban megjelölt napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2011. I. féléves Mérleg
beszámolójának megtárgyalása.
Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató
Előterjesztők:
Hegedüs Vilmosné osztályvezető
2. Egyebek.
A megjelentek egyhangú nyílt szavazással elfogadják a meghívóban szereplő napirendi
pontokat és megválasztották jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kövesdi Zoltán ügyvédet. Füzessy
Józsefné bemutatja az új FEB tagot, Görcz Gyula Csabát.
1. napirendi pont:
üdvözölte a megjelenteket, és ismertette a az előzetesen közölt féléves mérlegadatokat.A
bevételek és kiadások is időarányosan teljesültek. A bevételek 55%-ban jöttek be, és 53%-os
kiadási arányt takar.
Hegedűs Vilmosné: a nagyobb beruházások a második félévben kerülnek sorra, ismertette a
részletes mérlegadatokat.
Görcz Gyula Csaba: Szeretne többet tudni a pályázatokról. A kinnlevőségek köréről
érdeklődött.
Füzessy Józsefné: A kinnlevőségek nagy része még le nem járt követelés.
20-21 pályázaton dolgozunk jelenleg. Az állami normatívák egy része átalakult, mert nem
kötelezően ellátandó feladatról van már szó. A normatívák helyett előtérbe kerülnek a
pályázati lehetőségek. Évek óta 220-230 millió Ft a költségvetésünk, és évek óta akkreditált
felnőttképzési intézményként is dolgozunk. Mintegy 70 fővel dolgozunk munkavégzésre
irányuló jogviszony alapján.

Ismertette a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft működésének elveit, az
ellátandó feladatok körét, a nemzetközi együttműködés lehetőségét, és a feladatkör
kialakulásának folyamatát. A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek segítése a
célunk, feladatainkat ezen célcsoporthoz kell igazítani.
Házi Károlyné könyvvizsgáló: folyamatos volt a könyvvizsgálat az Alapító igényének
megfelelően. Minden rendben volt a számviteli törvény előírásai szerint is. A 2011. I. félévi
mérleg szerint a társaság megfelelően gazdálkodott, likviditása stabil. Féléves mérleg esetén
könyvvizsgálói záradékolás nincs a mérlegen.
Ezt követően a FEB tagok egyhangú nyílt szavazással meghozták a következő.
1/ 2011.(08.25.) sz. FEB határozatot:
.
A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2011 I.
félévi , 2011. augusztus 16. napján kelt I. féléves mérlegbeszámolóját a szöveges
beszámolóval együtt megtárgyalta, és SZMJV Önkormányzata alapító részére a társaság
2011. augusztus 16. napján kelt, 2011. I. félévi mérlegbeszámolóját , a mérlegben szereplő
adatokkal elfogadásra javasolja
2./ napirendi pont
Füzessy Józsefné: 2011 szeptember 6. napján indul egy nemzetközi, többéves projektünk,
Szlovén partnerrel dolgozunk együtt, ezen projektből számunkra mintegy 100 millió Ft jut.
Ezen együttműködés az agy- és idegkárosodott emberek rehabilitációja elősegítésére irányul.
Muraszombaton lesz a hivatalos megnyitó 2011 október elején, komoly vendégek –
Mariborból, Muraszombatból és remélhetőleg Szombathelyről - is megtisztelnek minket
jelenlétükkel. Ez figyelemfelhívásnak is jó, szükséges is, hiszen egyre több a motorizáció
fejlődésével megsérült és rehabilitációra szorult fiatalemberek köre. A program a prevencióról
és a munkaerőpiacra való visszatérésről is szól
Kialakulóban van Horvátország Európai Úniós felvétele, így a nemzetközi Phare programok
is indulhatnak. Együttműködési lehetőségek mutatkoznak a knini térséggel való
együttműködésre. Több nagy nemzetközi projekten dolgozunk, amelyekben átadhatjuk a
nyugat-európai szervezetek közreműködése nélkül eddigi tapasztalatainkat.
Ezt követően a Felügyelő Bizottság egyéb kérdést nem kívánt megtárgyalni, így Horváthné
Varga Valéria FEB elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt, és a Felügyelő
Bizottság ülését berekesztette.
kmft.
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