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5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.

A Békéscsabai Előre Úszó Klub Közhasznú Egyesület
2018.évi működéséről szóló Felügyelő Bizottsági jelentés
A Békéscsabai Előre Úszó Klubban három helyszínen folyik szakmai munka:
- az Árpád Fürdő 50m-es versenymedencéjében,
- a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 25m-es tanuszodájában történik
- illetve a Sazbó Pál téri Általános Iskola tanmedencéjében.
Egyesület taglétszáma 334 fő. Összesen 16 csoportban folyik a munka, vízhezszoktatástól a
versenysportig, 5-től 24 éves korig. Az Árpád fürdőben 4 versenycsoport működik,
korosztályos bontásban.
Minegyik csoport létszáma megfelelő, további bővülésre csak a vízfelület növelése után van
lehetőség.
Az Egyesület 2018-ban 3 főállású, 1 részmunkaidős és 5 szerződéses keretek között
foglalkoztatott személlyel dolgozik. Ez a személyi állomány a sportolói létszámnak
megfelelő.
Az elnökség a szabályzatnak megfelelően tartja az üléseit és a tagok megjelenése szinte
100%-os. Az elnök és elnökségi tagok megfelelően informáltak munkájuk végzéséhez.
Minden elnökségi tag elkötelezetten vesz részt az elnökség munkájában. Minden döntést
alapos előkészítés és átgondoltság jellemez. Az elnökségi üléseken részt vesz Szarvas János
edző és Lázár Olga szakmai vezető akik minden tekintetben segítségére vannak mind az
elnökségnek és az elnöknek.
A tagdíjfizetési fegyelem jónak mondható. A tagok negyedévente kapnak értesítést az
esetleges elmaradásokról, melyek pótlása megfelelő.
Az edzők rendszeres edzői megbeszélést tartanak, melynek fontosabb témájáról és
eredményéről az elnökséget tájékoztatják. Havonta egy nyílt ülést tartanak, melyen
lehetőségük van a szülőknek is részt venni. Érezhetően jól tudnak együtt működni, közösen
keresik a felmerülő problémák megoldását.
A Felügyelő Bizottság az ellenőrzésekkor a pénzügyi fegyelem megsértésére utaló jeleket
nem talált. A pénzügyi fegyelem (pályázati pénzek elszámolása, tagdíj befizetések, számlák
igazolása, elszámolások vezetése) megfelelnek az előírásoknak. Az aktuális pályázatok
elfogadásáról szóló nyilatkozatokat megkaptuk, e pályázatok lezárása rendben megtörtént.
2018-ben a Felügyelő Bizottságnak sem a sportolóknál, sem az edzőknél nem kellett
fegyelmi eljárást kezdeményeznie, külön egyeztetést tartania, illetve vizsgálatot lefolytatnia.
Békéscsaba, 2019. április 10.
Hajtman Tamás
FEB elnök

