MÁVAG HE
Felügyelő Bizottság

B E S Z Á M O LÓ
a MÁVAG HE Felügyelő Bizottság 2017. évben végzett munkájáról

A MÁVAG HE Felügyelő Bizottsága éves munkatervében rögzítette a 2017. évi ellenőrzési tervet. Az
ellenőrzés a MÁVAG HE Alapszabályzatában rögzített hatályos szabályok – előírások, törvények –
betartására irányult 2017. évben is.
A most közreadott – elkészült – beszámoló egy Egyesület Felügyelő Bizottságának rövidített
összefoglalója a 2017. évben végzett munkáról.
Az Egyesület Felügyelő Bizottsága 2017. évben három ülést tartott (február, április, szeptember
hónapban). Az Egyesületi FB február havi ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi munkatervet,
mely tartalmazta az ellenőrzések ütemezését, a határidőket és az ellenőrzéseket végző személyek
nevét.
A M ÁVAG HE Felügyelő Bizottsága 2017. év folyamán a következő, a munkatervben szereplő
ellenőrzéseket és egyéb tevékenységeket végezte:
- 2017. február hó
Tájékoztató az egyesület elnökétől a vezetőség 2016. évi munkájáról, és az egyesület 2017
évi főbb terveiről.
A Felügyelő Bizottság éves munkatervének elfogadása.
- 2017. április hó
Az Egyesület 2016 év. II. félévi bevételeinek, kiadásainak, és az ezekhez tartozó pénzügyi
bizonylatok áttekintése.
- 2017. június hó
1.) A Dömsödi Horgásztanyán történő pénzügyi műveletek, elszámolások, valamint a szigorú
számadású bizonylatok áttekintése.
2.) Az Egységes Állami Horgász Okmány (EÁHO) és más, a MÁVAG HE forgalmazásában
(tulajdonában) lévő értékcikkek értékesítésének ellenőrzése a Kispesti Horgász Centrumban.
- 2017. szeptember hó
1.) Az egyesület gazdasági vezetőjének személyes tájékoztatója a 2017. év I. félévének
költségvetési eredményeiről, a II. félév várható bevételeiről, kiadásairól.
2.) A MÁVAG HE 2017. I. félévi bevételeinek, kiadásainak vizsgálata, egyes gazdasági
események részletes áttekintése, a könyvelőtől átvett pénzügyi okmányok alapján.
3.) A Dömsödi Horgásztanyán vezetett pénzügyi elszámolások – bizonylatok – megtekintése.

A MÁVAG Horgász Egyesület Felügyelő Bizottsága a 2017. évi munkatervében szereplő
ellenőrzéseket elvégezte.
Az ellenőrzések után, „Ellenőrzési megállapítások” címmel jegyzőkönyv készült. Az elkészült
jegyzőkönyvet minden esetben további intézkedés lehetőségére megküldtük az egyesület elnökének,
illetve Gazdasági vezetőjének.
A vizsgálati jegyzőkönyvekben rögzített észrevételekre, javaslatokra sajnos nem minden esetben
kaptunk választ az egyesület vezetőségétől.
A Felügyelő Bizottság tagjai minden tervezett ellenőrzést határidőre elvégeztek, az éves munkában
aktívan részt vállaltak.
A 2017. évi ellenőrzések során az Alapszabály betartását tapasztaltuk. Ellentétes folyamatról,
intézkedésről, határozatokról nincs tudomásunk.
Az egyesület gazdálkodása megfelelt a Közgyűlés által 2017. évre elfogadott gazdálkodási tervnek,
költségtakarékos, és tervszerű volt.

A Közgyűléstől kapott megbízást 2017. évben is a legjobb tudásunk szerint igyekeztük teljesíteni, a
tagság részéről írásbeli bejelentés nem érkezett, a szóbeli felvetésekre a vezetőséggel együtt
kialakított véleményt képviseltük.
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