Hungária Collie, Sheltie, Corgi Tenyésztők Egyesülete

Felügyelő Bizottság

HCSC 2021 évi működésének ellenőrzése

A 2020-as év megpróbáltatásai a következő évben sem kerülték el az Egyesület életét.
Egyrészt a Covid-19 világjárvány, másrészről pedig az Egyesület ellen folytatott per nehezítette a
vezetőség munkáját.
2021-es évben a Felügyelő Bizottság, az Alapszabályban foglalt kötelezettségének és a meghatározott
ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte el ellenőrzési tevékenységét, szükség esetén online
értekezletet tartva.

Gazdálkodás értékelése:
Az éves beszámolót, záró mérleget és eredmény levezetést a vezetőség elé kerülést megelőzően a
Felügyelő Bizottság Elnöke megkapta áttekintésre.
Elmondható hogy az előző évhez hasonlóan, az ellenőrzést nagyban segítette a naprakész könyvelés,
az aktuális jogszabályok következetes betartásával vezetett átlátható nyilvántartások, mely
tanúskodik a gazdasági vezető sok, igényes és megbízható munkájáról. Megállapítható hogy az
egyesület beszámolójának mérlege és eredmény kimutatása megbízható, valós adatokat tartalmaz, a
bevételek és kiadások elszámolása a számviteli törvénynek megfelelő.
A Felügyelő Bizottság javasolja hogy HCSC Tenyésztők Egyesülete 2021. évi számviteli törvény szerinti
beszámolója és mellékleteiről szóló tájékoztatást a közgyűlés fogadja el!

Az egyesület működése:
Tekintettel az év eleji járványhelyzetre, a gyülekezési korlátozások enyhítésével az év első
rendezvénye, mint Főtenyészszemle 2021. június 12-én került megrendezésre a vasadi Herding
Training Center Kutyakiképző területén. Az év további szakaszában a tervezett tenyészszemlék
szintén megtartásra kerültek.
Az év egyik legfontosabb eseményeként kell megemlíteni a július 17-én Sárváron megrendezett
Klubkiállítást, társulva a Bobtail Klubbal, amelyen valamennyi az Egyesület által gondozott fajta
képviselte magát, nagyon szép nevezési létszámmal, mindösszesen 90 kutya került bemutatásra.
Egyesületünk szeptember 05-én megtartotta a rendes,- éves közgyűlését, melynek keretein belül a
napirendi pontoknak megfelelően tájékoztatva lettek a megjelent tagok a 2020. évi számviteli
törvény szerinti beszámolóról és mellékleteiről, fő témaköre pedig az alapszabály új, egységes
szerkezetben történő elfogadása volt.
Október 14-én hosszas várakozás után a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
meghozta kedvező ítéletét, amely szerint az egyesületünk ellen folytatott pert első fokon
megnyertük! Az ítélet jogerőre emelkedése előtt a felperesek éltek a fellebbezés lehetőségével, így
az Ítélőtáblán tovább folytatódott az ügy. A Fővárosi Ítélőtábla teljes mértékben egyetértett az
elsőfokú bírósággal, mely szerint a közgyűlést és határozatait ért vádak minden pontja teljesen
alaptalan, így az eljárás teljes pernyertességgel végződött!
Előzetes aggodalmak ugyan voltak, vajon milyen korlátozásokat vonz magával az őszi járványhullám,
a vezetőség úgy döntött megrendezi a Komárom 3x CACIB kiállítás keretein belül a Speciál kiállítást.
Végül október 23-án sikeresen megtartásra került, a klubkiállításhoz hasonlóan várakozáson felüli
nevezési létszámmal valamennyi fajtánk által képviselten.
Egyesületünk elnöke - Harsányi Péter - december 30-án Puy Aladár emlékérem kitüntetésben
részesült, az ehhez járó díszoklevél tartalma szerint:
Több évtizedes, eredményes kinológiai munkássága, elsősorban az angol pásztorkutya fajták
népszerűsítése, valamint kiemelkedő klubelnöki tevékenysége elismeréséül.
Ezúton is gratulálunk, elhivatott munkájához jó egészséget és kitartást kívánunk a továbbiakban is!
Időközben fejlesztés alatt áll a kiállítási eredményeket összesítő, pontszámító szoftver, mely
remélhetőleg az 22-es évben már elérhető lesz a Club Star és TOP10-es pontverseny résztvevői
számára.
Addig is további sikeres kiállítási szezont és tenyésztésben elért sikereket kívánunk az egyesület
minden tagjának!
A vezető tisztségviselők számára pedig az előző évhez hasonló összetartást, eredményes munkát
kíván a
Felügyelő Bizottság!
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