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retes, hatalmas esőzés kezdődött, 
aminek a következében országosan 
öntöttek ki a folyók, és nőttek a 
belvizes területek, emelkedtek a 
tavak vízszintjei. A Pácini Karcsa tó 
vízszintje is a kritikus felé emelke-
dett. Több ház és nyaraló került víz 
alá, ahogy a versenypálya is. Így az 
egyesület vezetőségének nem volt 
más lehetősége, a versenyt szept-
ember 18-ára halasztotta.  
   A szeptemberi versenynap válto-
zatos érzelmekkel került lebonyolí-
tásra. Egyrészt örömteljes volt, 
hogy az eseményt már meg lehetett 
rendezni, a vízszint normálissá 
apadt. Viszont a részvételi szándék 
nagyon alacsony lett. A 8 nevezett 
versenyző, és az őket elkísérő csa-
ládtagok, valamint pár horgásztár-
sunk vett részt az egyesület napjá-
nak is hívott eseményen. Reméljük 
ez valóban csak a késői időpontnak 
köszönhető és jövőre ismét „telt-
ház” lesz a parton. 
   Ettől függetlenül izgalmas ver-
seny kerekedett, amiben a követke-
ző eredmény született: 
 
 

1. Ifj. Bocsi István – 2740g 
2. Szemán Miklós – 2420g 
3. Szebényi Tamás – 1570g 

  

Legnagyobb halért járó különdíj: 
 

Szebényi Tamás  /23 cm dévér/ 
 

 
 

Így az egyesületünk 2010.évi bajnoka 
és a vándorserleg birtokosa, a tavalyi 

évhez hasonlóan Ifj.Bocsi István. 
Gratulálunk! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Az Elzett Certa Horgászegyesület 
Felügyelő bizottsága a 2010-es évre 
vállalt feladatát elvégezte. Minden 
évben, így most is, egyetlen cél ve-
zérelt, mégpedig a valós helyzetnek 
megfelelően adjak írásos jelentést. 
   Az ellenőrzés során a törvényi 
előírásoknak alapján jártam el. Az 
alábbi tartalmi vizsgálatoknál átfo-
gó eredményt kell elérni. Az ellen-
őrzést az alapbizonylatok szúró-
próbaszerű vizsgálata során, a be-
vételi, a kiadási, a pénztárnapló 
számszaki és tartalmi vonatkozásá-
ban kell lefolytatni. A közgyűlés 
2010.02.27-én megszavazta a terv-
szintű bevételi és kiadási költségve-
tést. Ezek mellett mindazon értékek 
számbavételét, a határidők betartá-
sának vizsgálatát, a bank felé törté-
nő befizetések időpontjait kell vizs-
gálni. Összességében a vizsgálat 
lényegi részét a teljesség igénye 
nélkül az alábbiakban teszem meg. 
   Alaki vizsgálat: Célja annak 
megállapítása, hogy a törvényi elő-
írásokat hogyan hajtották végre. Az 
alapbizonylatok közül a bevételi 
tételek a szigorú számadási tömb-
ben hogyan kerültek lekönyvelésre. 
Így szerepel-e a bevételezés dátu-
ma, a befizető neve és aláírása, jog-
címenként a befizetett összegek 
nagysága, majd az összesített téte-
lek leírása. Végül a HE gazdasági 
vezetőjének az aláírása és a bélyeg-
ző lenyomata. A kiadási pénztárbi-
zonylatnál vizsgálandó a kifizetés 
jogossága, a mellékelt bizonylat 
szabályossága, a folyamatba kap-
csolt vezetői ellenőrzés megléte. 
Külön vizsgálandó az esetleges javí-
tások, áthúzott számok találhatók-
e, így a küllemi megjelenés hogyan 
funkcionál.  
   A fent részletezett vizsgálat 
megállapította, hogy átgon-
dolt, törvényben előírt, pontos 
munkavégzést hajtottak végre!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tartalmi vizsgálat: Célja nem 
lehet más, hogy a HE vagyoni hely-
zete 2010.12.31-ei állapot szerint 
hogyan alakult. A lekönyvelt bevé-
teli és kiadási tételek tömegének 
összesítése, kontrollvizsgálata után 
azon átutalási kötelezettségek idő-
beli rendezése megtörtént-e, a bank 
felé milyen nagyságrendekben tör-
téntek a befizetések, a MOHOSZ 
felé a pontos elszámolások, a hala-
sítással kapcsolatos intézkedések 
megléte, stb. 
   Ha a végösszegnél a kontroll 
egyezőséget mutat, vizsgálandó, 
hogy a HE vezetősége a tervszintű 
tételeknél milyen eredményeket 
tudott 2010 év során elérni. 
   A HE 2010-ben a bevételi tervét 
túlteljesítette, ami az odaadó aktív 
munka eredményességét mutatja. 
A tervhez viszonyított kiadásoknál 
több tételnél kisebb nagyobb elté-
rések mutatkoznak. A halasításnál 
285.470 Ft.-al lépték túl a tervet, 
ami a horgászok érdekében elfo-
gadható. Sajnos volt olyan tétel a 
kiadások között ami nem volt ter-
vezhető, így a környezetvédelem-
nél, a kolokán eltávolításával je-
lentkező 676.880,-Ft kiadás. 
   Ami a kiadási tételek tervhez vi-
szonyított eltéréseit illeti, kérem a 
sporttársak megértő hozzájárulá-
sát, mivel objektív helyzet követ-
keztében, más jobb megoldás nem 
létezett. 
   A leírtak alapján javaslom a 
Kiadási és a Bevételi tételek 
elfogadását, mindazon vonat-
kozásban, amit a gazdasági 
vezető a beszámolójában is-
mertet. 
   Az Elzett Certa HE vezetősége a 
tőle elvárható módon, jól végezte 
munkáját, ami a jövőre is bizako-
dást adhat. Befejezésül, boldog és 
eredményes új horgászévet kívá-
nok, minden egyes tagunknak! 

 

Törvényes, Jogos, Pontos 
 

-   Felügyelő bizottsági jelentés   - 
 
 

Hrencsik Imre – a bizottság elnökének 
beszámolója  
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