
TÖMÖRKEI	HORGÁSZEGYESÜLET	

1

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Tömörkei Horgászegyesület 2012. február 24-én 17.30 órai kezdettel megtartott
közgyűlésén.

A közgyűlés helye: Orci Kultúrház
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Melléklet: jelenléti ív, meghívó, 2011. évi egyszerűsített beszámoló
Levezető elnök: Dancs József titkár

Dancs József: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a jelenléti ív szerint 29
tagtársunk van jelen az 48 főből, így a közgyűlés határozatképes. Napirend előtt szomorú
bejelentést tett. Tagtársunk Vajda György elhunyt. Kérte a tagtársakat, egy perces néma
felállással tisztelegjünk emléke előtt.

Dancs József: Javasolta jegyzőkönyv-vezetőnek Patczai Zoltán horgásztársat, jegyzőkönyv-
hitelesítőknek Oláh Imre és Nyári Csaba horgásztársakat.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta jegyzőkönyv-vezetőnek Patcai Zoltán és
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Oláh Imre és Nyári Csaba horgásztársakat.

Dancs József: Megtárgyalandó napirendi pontoknak javasolta az írásos meghívóban szereplő
napirendi pontokat. Más napirendi pontra javaslat nem érkezett.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1,  2011. évi beszámoló

2, Fegyelmi bizottsági tagok megválasztása

3, Egyebek

Napirendek tárgyalása:

1, Napirendi pont:

2011. évi beszámoló

Előadó: Baksa József elnök

Baksa József:

Ismertette az egyesület 2011. évi egyszerűsített beszámolóját, ismertetés után megkérdezte
van-e valakinek észrevétele, hozzászólása az elhangzottakhoz.

Hozzászólás nem volt, így Dancs József megkérte a tagságot, hogy aki egyetért, az
elhangzottakkal kézfeltartással szavazzon.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az egyesület 2011-évi beszámolóját.
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2., Napirendi pont: Fegyelmi bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Dancs József.

Dancs József: Javasolta, hogy a lemondott elnök (Szlávik József) és a lemondott tag (Vígh
Miklós) helyett Hortobágyi Roland horgásztársunkat fegyelmi bizottsági tagnak, Tóth Attila
horgásztársunkat a fegyelmi bizottság elnöki tisztére válassza meg a közgyűlés. Megkérdezte,
van-e másra javaslat, mivel másra javaslat nem érkezett, így szavazásra tette fel a kérdést.

A közgyűlés 28 igen, 1 fő tartózkodásával megszavazta Hortobágyi Rolandot fegyelmi
bizottsági tagnak, továbbá 28 fő igen 1 fő tartózkodásával megszavazta Tóth Attilát
fegyelmi bizottság elnökének.

3., Napirendi pont: Egyebek

Előadó: Baksa József

Baksa József: Ismertette az egyesület tagságának alakulását. 18 fő lemondott tagsági
viszonyáról, 40 fős maradt a létszám. Február 15-től 8 fő került felvételre, így a létszámunk
48 fő. Szlávik Józsefet a vezetőség tiszteletbeli tagként felvette.

Napijegyes horgászat lehetőségét javasolta a vezetőség a közgyűlésnek elfogadásra, majd
ismertette a napijegyes horgászat feltételeit.

Napi jeggyel horgászhat a vendéghorgász, amennyiben:

- állami jeggyel rendelkezik,

- csak egyesületi taggal horgászhat,

- a sporthorgász napijeggyel a vendég halat nem vihet el,

- a rendes napijeggyel 2 db. nemes halat és 3 kilogramm egyéb halat elvihet a vendéghorgász.

- egyebekben az állami és a helyi horgászrend érvényes.

Oláh Imre: Hol lehet majd napijegyet venni?

Baksa József: Az egyesület székhelyén valamint Dancs József és Paulin Lajosnál.

Hrabovszki András: Állami jegy kötelező a napijegyes horgásznak?

Baksa József: Igen, kötelező.

Szabó Attila: 1 tag több napijegyes horgászt is hozhat?

Baksa József: Igen.

Ezt követően a tagság egyhangúan elfogadta a napijegyes horgászat lehetőségét és
szabályait.
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Baksa József: megkérdezte a tagságot, az idei évben milyen ragadozó hal telepítése történjen.

A tagság javaslata alapján Süllő telepítés lesz, de előtte egyeztetni kell szakemberrel.

Baksa József: Ismertette a tó körül még elvégzendő feladatokat:

- nevelő tóba kerítés drót elhelyezése

- sorompó készítés

- tűzrakó hely kialakítása

- árapasztó elkészítése

Baksa József: ismertette a vezetőség javaslatát, miszerint Andréka Ferenc nagyértékü
munkájára való tekintettel ez évben területi engedélyért nem fizet, valamint egyszeri halasítást
sem kell fizetnie és a társadalmi munka alól mentesül. Hrabovszki András padokat ajánlott fel
ezért ő szintén mentesül a társadalmi munka alól.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a vezetőség javaslatát.

Oláh Imre: javaslatot tett a területi engedélyváltás időpontjának módosítására, javasolta
minden évben április 15-ig lehessen kiváltani.

Dancs József: szavazásra tette fel a kérdést.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a módosítást.

Zima István: A tilalmi időszak az állami szerint lesz-e?

Baksa József : Igen. Felvetette a második területi engedély kérdését.

A tagság egyhangúlag megszavazta, hogy az esetlegesen kiváltott második területi
engedély ára 18000 Ft., az elvihető nemes hal pedig összesen 15 db.

Mivel egyéb hozzászólás nem történt, Dancs József megköszönte a részvételt és a közgyűlést
bezárta.

Kmf.

……………………………………… ……………………………………

Oláh Imre Nyári Csaba

     jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő

……………………………………

Patcai Zoltán

jegyzőkönyv-vezető
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