Jegyzőkönyv
Készült: 2018. május 150.-én a Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének hivatalos helyiségében.
(Székesfehérvár, Tolnai u. 1.)

Jelen vannak:

Bálint Sándor
Kovácsné Schulteisz Margit
Hölbling Sándor
Majoros Gábor

EB elnök
EB tag
EB tag
Elnök

Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.

A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása.
MVE 2017. évi egyszerűsített beszámoló.
A Felügyelőbizottság éves jelentése.
FB tag lemondás.
Egyebek.

A Felügyelőbizottság elnöke köszöntötte a tagokat és az egyesület elnökét, megállapította, hogy minden tag
jelen van.
1. napirend
Bálint Sándor: Megkérdezte, hogy a beterjesztett ügyrenddel kapcsolatban van e kiegészítés.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
2/2018.(V.15.) határozat:
A Felügyelőbizottság tagjai egyhangú döntéssel elfogadták a Felügyelőbizottság ügyrendjét.

2. napirend
Bálint Sándor: Megkérdezte Majoros Gábor Urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a benyújtott anyaghoz.
Majoros Gábor: A benyújtott anyagok jól mutatják, hogy az egyesület életében a Vadgasztronómiai fesztivál
lebonyolítása jelentős változásokat hozott. Nőttek a mérleg és az eredménykimutatás adatai egyaránt. A
fesztivál összességében nem okozott veszteséget az egyesületnek, sőt nőtt az eredményesség. A kapott
kölcsönt a VADEX Zrt.-vel kötött szerződés szerint került lerendezésre.
Bálint Sándor: A beszámoló a lényeges információkat tartalmazta.
Kovácsné Schulteisz Margit: Az AMC támogatás elszámolását megvizsgálta a felügyelőbizottság és azt
rendben találta.
Hölbling Sándor: Kitért arra, hogy a kölcsön visszafizetést már vizsgálta az FB. Kérdése, hogy lezárult-e a
kompenzálás és visszafizetés.
Majoros Gábor: Igen április hónapban.
További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
3/2018.(V.15.) határozat:
A Felügyelőbizottság tagjai egyhangú döntéssel elfogadásra javasolják a közgyűlésnek az egyesület 2017.
évi beszámolóját.

3. napirend
Bálint Sándor: Beterjesztette a felügyelőbizottság beszámolóját.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
4/2018.(V.15.) határozat:
A Felügyelőbizottság tagjai egyhangú döntéssel elfogadták a felügyelőbizottság 2017. évi beszámolóját.

4. napirend
Kovácsné Schulteisz Margit: Tájékoztatta a tagokat, hogy az egyesület létesítő okiratának megfelelően
benyújtotta lemondását, amely 2018. május 31-én lép hatályba.
Bálint Sándor: A felügyelőbizottság nevében a lemondást tudomásul vette és erről az egyesület elnökségét
tájékoztatta.
Majoros Gábor: A következő közgyűlésen az új tag megválasztásáról a közgyűlés fog gondoskodni.
Bálint Sándor: Mind a felügyelőbizottság, mind a maga nevében megköszönte a leköszönő tag eddigi
áldozatos munkáját, amellyel az MVE működést segítette éveken át. Hosszú békés nyugodt nyugdíjas éveket
kíván kolléganőjének!

5. napirend
Bálint Sándor: Kérte Majoros Gábor Urat, hogy az egyesület indítsa el honlapját, ahol a létesítő okirat
szerint a felügyelőbizottság határozatait közzé kell tenni.
Majoros Gábor: Pályázatot nyújtottunk be a honlap elkészítésére.
Egyebek napirend alatt hozzászólás nem volt, így a Felügyelőbizottság elnöke az ülést berekesztette.
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