
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Tömörkei Horgászegyesület 2013. február 01-én 17:30 órai kezdettel megtartott
közgyűléséről.

A közgyűlés helye: Orci Kultúrház

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Melléklet: jelenléti ív, meghívó

Dancs József: Köszöntötte a megjelent horgásztársakat, megállapította, hogy határozatképes a
közgyűlés, 50 fő horgász tagból jelen 27 fő.

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolta Vass Ferenc horgásztársat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh
Imre és Salamon Lajos horgásztársakat.

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő
horgásztársakat.

Dancs József: Megtárgyalandó napirendi pontoknak javasolta az írásos meghívóban
szerepelteket. Megkérdezte, van-e más napirendi pontra javaslat. Egyéb napirendre javaslat
nem érkezett.

 A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Napirendek tárgyalása:

1. Napirendi pont: 2012. évi beszámoló (előadó: Baksa József elnök)

Baksa József elnök ismertette a pénzügyi helyzetet, a bevételek és a kiadások alakulását.
Taglalta a kaszálás, a horgászverseny és a napijegyek alakulását, a tagdíjak és az egyéb
bevételek összegét. Szót ejtett a halasítási díjak bevételéről.
A tagság részéről a napirendhez hozzászólás nem érkezett.

A taggyűlés a 2012. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2. Napirendi pont: 2013. évi költségvetés (előadó: Baksa József elnök)

Az egyesület elnöke ismertette a várható bevételeket és kiadásokat. A tervezéskor már új
létszámmal kalkulált a vezetés, mivel egyesületünk 6 (hat) új taggal gyarapodott. A tagság
egyhangúlag hozzájárult a tagfelvételekhez. A tagfelvétel kapcsán felvetődött, hogy az ifi
korosztály is hamarosan a felnőttek közé „nő”. A 2013. évben halasítás csak szerény
mértékben történhet, a költségvetésben tartalékot kell képezni a kiadások esetleges
megnövekedése estére ( vízjogi engedély, bérleti díjak, stb. ).
A napirendhez a tagság részéről hozzászólás nem érkezett.

A taggyűlés a 2013. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta.
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3.  Napirendi pont: Egyebek (előadó : Dancs József titkár)

A titkár ismertette a halasítási folyamat lépéseit, a vásárolt halak összetételét, mennyiségét. A
vezetőség újjáalakítása óta jóval több hal került a tóba, mint előtte. Elmondta, hogy a nevelő
tó bérleti ideje lejár. Taglalta, hogy érdemes lenne a bérletet meghosszabbítani, hisz a
halnevelés költséghatékonyabb a vásárlásnál. A tagok közül többen a hosszabbítás mellett
szóltak.
Baksa József elnök elmondta, hogy 2014. március 01-én jár le a szerződés, hosszabbítás előtt
a tulajdonosi kört meg kell kérdezni a jövőt illetően. Megszervezésre vár a tulajdonosi
közgyűlés, ahol az egyesületi tag tulajdonosok és a „külsős” tulajdonosok is jelen kell, hogy
legyenek. A külsősöknek is a tag tulajdonosokkal azonos díjat adjunk.
A tagság részéről felmerült a kérdés, hogy mi történik akkor, ha a külsősök nem egyeznek
bele az azonos díjba. Logikus lenne, ha a többség akarata érvényesülhetne.
A tagság egyhangúlag úgy döntött, hogy a vezetés tárgyaljon a bérlet meghosszabbításáról.

Tagsági kérdésre Dancs József ismertette a kifogott halmennyiség összetételét, arányait,
számítás szerint a tóban jelenleg meglévő halállományt. Elhangzott, hogy szorgalmazzák a
harcsák kifogását.
A tagság egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.

Dancs József tájékoztatást adott a társadalmi munka helyzetéről, a várható munkákról.
Az ellenőrzések tapasztalati szerint a horgásztársak betartják az állami és területi
horgászrendet.
Szó esett az engedélyek váltásának rendjéről, az állami jegy árának emelkedéséről, a
horgászigazolványok kiadásáról és a horgászvizsga lehetőségéről.

A süllő és a csuka 2013. szeptember 01-ig helyileg védett, addig tilalom van e két halfajra.

Baksa József felhívta a figyelmet az adó 1%-nak felajánlására, hiszen tavaly is érkezett
felajánlás az egyesület számlájára a NAV-tól.

Mivel más hozzászólás nem érkezett, Dancs József titkár a taggyűlést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva: 2013. február 01. 19. 45-kor.

                   Oláh Jenő                                                                        Salamon Lajos
                    hitelesítő                                                                            hitelesítő

                                                                   Vass Ferenc
                                                             jegyzőkönyvvezető
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