Jegyzőkönyv
Készült: 2017. február 20.-án a Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének hivatalos helyiségében.
(Székesfehérvár, Tolnai u. 1.)
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Napirendi pontok:
1. 2017. évi vadgasztronómiai fesztivál finanszírozásának vizsgálata
2. Egyebek
A Felügyelőbizottság elnöke köszöntötte a tagokat és az egyesület elnökét, megállapította, hogy minden tag
jelen van.
1. napirend
Bálint Sándor: Felkérte Majoros Gábor egyesületi elnök urat, hogy a bemutatott dokumentumokhoz
szóbeli kiegészítését tegye meg.
Majoros Gábor: A Felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátotta a XI. vadgasztronómiai fesztivál
szervezése és lebonyolítása során keletkezett dokumentumokat. Elmondta, hogy a VADEX Zrt.-től kapott
kölcsönre szükség volt az előfinanszírozáshoz. Így a kölcsönnel számított bevétel 15.828.942 Ft volt, míg a
kiadás 9.618.328 Ft lett. Az egyenleg 6.210.614 Ft, melyet terhelt még 402.561 Ft kamat. A Magyar
Vadgazdálkodók Egyesülete a VADEX Zrt.-től kapott 10.000.000 Ft kölcsönből összesen 6.210.614 Ft-ot
tud visszautalni 2018. évben. A kölcsön maradvány összegét a felmerült kamatokkal növelten a VADEX
Zrt. 2018. február 9.-én kelt levelében egyszeri tagi hozzájárulásként átadta a Magyar Vadgazdálkodók
Egyesületének 4.200.000 Ft értékben. A Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete a tagi hozzájárulást
elfogadta és február 13-án kelt kompenzáló levelében kérte a VADEX Zrt-t, hogy a támogatás összegéből
3.789.386 Ft-ot tudjon be a tartozás törlesztésére és 402.561 Ft-ot pedig a kamat törlesztésére. Ezt a
javaslatot a VADEX Zrt. elfogadta.
Bálint Sándor: A felügyelőbizottság tagjait szavazásra kéri fel.
1/2018.(II.20.) határozat:
A Felügyelőbizottság tagjai megvizsgálták a 2017. évi vadgasztronómiai fesztivál finanszírozását.
Egyhangú döntéssel elfogadták Majoros Gábor Elnök Úr előterjesztését. Megállapították, hogy a
lebonyolítás a kölcsön nélkül nem tudott volna megvalósulni, tehát szükséges volt. A kölcsön
visszafizetése 2018. évben szabályszerűen tud lezárulni. Kérték az Elnök Urat, hogy a pénzügyi
rendezésről kapjon tájékoztatást a Felügyelőbizottság.
2. napirend
Egyebek napirend alatt hozzászólás nem volt, így a Felügyelőbizottság elnöke az ülést berekesztette.
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