Felügyelő Bizottsági beszámoló
2016.
A Felügyelőbizottság 2016. évben is a tervezett munkarendjének megfelelően végezte
munkáját. A folyamatos munkavégzés zavartalanul történt, minden terv szerinti ellenőrzésen
legalább egy FB tag részt vett.
A 2016. év az elmúlt öt év legsikeresebb évének tekinthetjük, mind gazdasági, mind
haltermelési megközelítésből, melynek köszönhetően talán sosem sikerült ennyi halat
telepíteni a horgásztavakba, mindamellett, hogy a pénzügyi stabilitás is erősödött.
A Vezetőség a korábban kijelölt utat járta, tovább erősödött a horgászversenyekből és
a napijegyekből befolyt bevétel, így a Tagságnak továbbra sem kell jegyáremeléssel szembe
néznie. A gazdaságban történt technológiaváltás is eredményesnek bizonyult, a ciklus
legeredményesebb termelési éve volt 2016-ban.
Az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzete lehetőséget teremt, arra, hogy az új
Vezetőség további átgondolt fejlesztéseket hajtson végre, tovább tudja fejleszteni a horgászati
infrastruktúrát, a tavak halállományát.
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.

Egyéb munkák:
1. Az elnyert halastavi környezetgazdálkodási program kapcsán az éves jelentést a
Hivatal számára megküldtük. A pályázatban vállalt kötelezettség 2016.év végén lejárt,
a pályázat sikeresen lezárult.

Ezúton szeretném megköszönni a FB tagjainak munkáját.
köszönhető, hogy valamennyi ellenőrzést el tudtuk végezni.

Az Ő rugalmasságuknak

Ezúton szeretném megköszönni a Bizottság nevében az elmúlt öt évre kapott bizalmat és
támogatást. Azt gondolom, hogy nagy utat tett meg az Egyesület ebben az időszakban, és
remélhetőleg ez az út folytatódik a következő öt évben.

Kérem a beszámoló elfogadását!

Paks, 2017. március 31.

Katics Máté
FB elnök

