
 

Felügyelő Bizottsági beszámoló 

  

2017. 

 

A Felügyelőbizottság 2017. évben is a tervezett munkarendjének megfelelően végezte 

munkáját. A folyamatos munkavégzés zavartalanul történt, minden terv szerinti ellenőrzésen 

legalább egy FB tag részt vett.  

 A 2017. év összességében hasonlóan alakult gazdasági szempontból, mint az előző év. 

Sajnos tavasszal nem sikerült megfelelő minőségű tenyészanyagot beszerezni, ennek 

köszönhetően a haltermelés kis mértékben visszaesett, de ettől függetlenöl a 2017. évben is 

sikerült 400 q feletti halmennyiséget a horgásztavakba telepíteni.   

 Felülmúlta az előzetes várakozásokat a napijegyekből és a horgászversenyekből 

befolyt bevételek. 

 Sajnos a 2017. évre tervezett beruházási munkák elmaradtak, annak ellenére, hogy erre 

a pénzügyi fedezet fennált. Ezt a hiányt a Vezetőség 2018. évben pótolni fogja, erre a 

szükséges döntések már megtörténtek. 

 Az Egyesület átgondolt gazdasági működtetése továbbra is stabil pénzügyi helyzetet 

eredményez, melynek köszönhetően a tagság továbbra is változatlan áron, de növekvő 

halmennyiség mellett hódolhat hobbijának. 

 

Alapszabály szerinti ellenőrzések: 

 

1. Halszállítmányok: a FB valamennyi halszállítmányt legalább egy tagja ellenőrzött, a 

horgász-, és nevelőtavakba történt telepítéseket, kihelyezéseket jegyzőkönyvvel 

hitelesítettük. 

2. Takarmányszállítmányok ellenőrzése: A halszállítmányokhoz hasonlóan valamennyi 

takarmányszállítási tétel kontrol alatt került az Egyesület gazdaságába, melyeket 

szintén jegyzőkönyvekkel hitelesítettünk. 

3. Tógazdaság működésének ellenőrzése: A FB elnöke folyamatosan kapcsolatban volt a 

tenyészidőszak során a tógazdaság irányítójával Révfalvi Imrével. Rendkívüli 

esemény a termelés során sem történt. Egy alkalommal be nem jelentett ellenőrzést 

tartottunk a gazdaságban, mely során elsősorban az anyagkészlet került felmérésre; 

szintén mindent rendben találtunk. 

4. Pénzügyi gazdasági ellenőrzés: az alapszabálynak megfelelően a FB ellenőrzi 

bizonylati fegyelmet. Az FB folyamatosan, havi rendszerességgel ellenőrizte a 

pénzügyi bizonylatokat. Megállapítható volt, hogy a számlák kezelése megfelelően 

történt, az Egyesület tevékenységei szerint elkülönítve kerül könyvelésre. A számlák 

kapcsán megállapítható volt, hogy azok az Egyesület működéséhez kerültek 

felhasználásra. 

5. Jogi környezetnek való megfelelés: az Egyesület működése a jogszabályoknak 

megfelelően történt a. A szerződések az abban foglaltak szerint teljesültek, mind a 

megrendelő, mind a szolgáltató részéről. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a FB tagjainak munkáját.  Az Ő rugalmasságuknak 

köszönhető, hogy valamennyi ellenőrzést el tudtuk végezni. 

 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását! 

 

 

Paks, 2018. április 19.  
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