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Tisztelt Közgyűlés! 

Az Ellenőrzőbizottság, a Fogyatékkal Élők Komárom – Esztergom Megyei 
Sportszövetsége – FÉKEMSZ, 2015. évi tevékenységét ellenőrizte. 

A bizottság az ellenőrzés során az alábbi megállapításokat tette: 

A sportszövetség alapszabályának megfelelően, törvényesség betartásával, az 

elfogadott költségvetés keretein belül végezte feladatait.  

A kapott juttatások és a vagyon felhasználásának tekintetében az alábbiak szerint 

alakult a 2015. év: 

Támogatási program 
 

Támogatási 
összeg 

Működésre 463.000 Ft 

 
Szabadidős tevékenységek  
 TANAK verseny 

 
2. 469.000 Ft  

 
Nemzetközi kapcsolatok 

 
968.000 Ft 

 
Összesen:   

3. 900.000 Ft 

 
            
A vezetők, tisztségviselők nem kaptak személyi/tiszteletbeli juttatást az elmúlt évben 

sem. 

2015 évben a működési, a TANAK versenyekre és a szabadidős 

tevékenységekre a támogatásokat, a Fogyatékosok Országos Diák és 

Szabadidősport szövetségétől kapták. 



A TANAK Országos Diákolimpia asztalitenisz, terematlétika, úszás, zsinórlabda, 

labdarúgás, és a Kapkodd a lábad! sor-és váltóverseny megszervezésre került, 101 

résztvevő volt összesen ezeken a versenyeken.  

ATANAK Komárom-Esztergom megyei versenyek atlétika, labdarúgás, úszás, 

terematlétika, zsinórlabda, asztalitenisz, és a Kapkodd a lábad! sor-és 

váltóversenyeken a megyéből 610 fő akadályozottsággal élő versenyezhetett.  

A hagyományos Ünnepi közgyűlést is megtartották, ahol 22 fő vehetett részt, köztük 

akadályozottsággal élő sportolók és felkészítő tanáraik, illetve a szövetség által 

meghívott reprezentatív vendégek. 

 

A TANAK 2015. évi megyei diákolimpia tavaszi és őszi versenyeit, valamint a 

regionális versenyt a szerződésben foglaltak szerint megszervezték, 

lebonyolították. A megbízási szerződések, számlák formailag és tartalmilag 

megfelelőek voltak.  

A Nemzetközi kapcsolatok ápolása a hagyományos Trinacionális Találkozó 

keretében megvalósult, helyszíne Németország volt. Itt 15 fő vehetett részt a 

szövetségből.  

Az éves közgyűlést, ahol a 2014. évi beszámolót ismertették, és fogadtatták el, 

Tatabányán tartották. Itt a tagszervezetek képviselői és a szövetség képviselői voltak 

jelen. 

Rendkívüli Közgyűlésre is sor került, a jogszabályi változások tették szükségessé, 

így Alapszabály módosítást kellett tenni, és elfogadtatni a tagszervezetek 

képviselőivel, ennek a helyszíne is Tatabánya volt. 

A Fogyatékkal Élők Megyei Sportnapját, a tavaszi és őszi időszakban megtartották, 

ahol a FODISZ és a FÉKEMSZ közös programja valósult meg. 298 sportolót 

mozgatott meg a rendezvény, két helyszínen, Kömlődön és Komáromban. 

Működési támogatásból került megrendezésre az értelmileg akadályozottak számára 

az országos Kapkodd a lábad! sor-és váltóverseny Kömlődön. A FODISZ és a 

FÉKEMSZ képviselői is jelen voltak ezen a jelentős eseményen. 

 



A Fogyatékkal Élők Komárom – Esztergom Megyei Sportszövetsége 

adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, elkészítette Közhasznúsági 

beszámolóját, és mérlegét.  

 

 

Az Ellenőrzőbizottság nevében javaslom, hogy a FÉKEMSZ 2015. évi gazdálkodását 

a Közgyűlés fogadja el. 

 

Tatabánya, 2016. április 19. 

Kmf. 

Banai Éva Szidónia  sk.     

     Felügyelő Bizottság elnöke  

 


