
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: A Tömörkei Horgászegyesület 2014. február 28-án 17:00 órai kezdettel megtartott 
közgyűléséről. 
A közgyűlés helye: Orci Kultúrház, Orci, Kossuth Lajos u. 21. 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
Melléklet: jelenléti ív, meghívó 
 
Dancs József: Köszöntötte a megjelent horgásztársakat, megállapította, hogy határozatképes a 
közgyűlés, 47 fő felnőtt horgász tagból jelen 24 fő.  
Jegyzőkönyv vezetőnek javasolta Vass Ferenc horgásztársat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh 
Imre és Vass Péter 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: 
 

1. 2013. évi beszámoló 
2. 2014. évi költségvetés 
3. Horgászati törvény változásainak ismertetése 
4. Egyebek 

 
Napirendek tárgyalása: 
 
1. Napirendi pont: 2013. 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 kaszálási költségek 
megemelkedtek, a díj nem fedezte a kiadásokat. 
(A napirend tárgyalása közben, 17 óra 15 perckor megérkezett Lamperth Béla horgásztárs.) 
 
A tagság részéről a napirendhez hozzászólás nem érkezett. 
 
A taggyűlés a 2013. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
2. Napirendi pont: 2014. évi költségvetés (előadó: Baksa József elnök) 
Az egyesület elnöke ismertette a várható bevételeket és kiadásokat. A tervezéskor a várható 
létszámmal kalkulált a vezetés, mivel egyesületünk 2-3 fővel gyarapodhat az idén, 
ugyanakkor nem zárható ki az esetleges kilépés sem. A tagság egyhangúlag hozzájárult a 
tagfelvételekhez. A tagfelvétel kapcsán felvetődött, hogy az ifi korosztály is hamarosan a 
felnőttek közé „nő”. A 2014. évben halasítás csak szerény mértékben történhet, a 
költségvetésben számolni kell a kiadások növekedésével (vízjogi engedély, bérleti díjak, stb.). 
A kaszálási költségek növekedése miatt 4000 Ft. az éves kaszálási díj. Említést tett az idei 
főbb munkákról. 
 



A napirendhez a tagság részéről hozzászólás nem érkezett. 
(A napirend tárgyalása közben, 17:40-kor Zima István és Nagy István horgásztársak 
megérkeztek.) 
A taggyűlés a 2014. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta. 
 
3.  Napirendi pont: Horgászati törvény változásainak ismertetése (előadó : Dancs József 
titkár) 
Egyesületünk titkára a változások sorában külön kiemelte az új fogási napló vezetését, a víztér 
kód kötelező beírását, a fogási időpont kötelező jelzését. Külön figyelmeztette a tagságot a 
vendég horgászattal kapcsolatos szabályokra. Szót ejtet a tilalmi időszakokról, fogható 
mennyiségekről. A helyi szabályozás szerint a napi mennyiség: 2 db. békés, 2 db. ragadozó 
plusz 3 kg. egyéb hal vihető el. Heti 6 db. és évi 30 db. nemes hal vihető el, a békés halakat 5 
kg felett vissza kell tenni a tóba. Ragadozót nem! 
Ifi horgásza a nemes halak felével számolhat! 
Oláh Imre horgásztárs rákérdezett a víztér kód beíró naplóba történő rögzítésére. Elnöki 
válasz szerint nem kell rögzíteni a beíró naplóban a kódot. 
Baksa József elmondta, hogy kötelező a vízmérce kihelyezése mindkét tavunkba, amely 
szintén költséggel jár. Szólt a nevelő tó idei telepítéséről. 
Kozma András tag rákérdezett a vendéghorgász beírási kötelezettségére. Vendégnek nem kell 
beírni semmit, mert a vendéglátó keretére horgászhat. Horgászvizsgával, állami 
horgászjeggyel azonban rendelkeznie kell!  
 
A tagság egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást.  
 
4. Napirendi pont: Egyebek 
Baksa József tájékoztatást adott a társadalmi munka tervezéséről, a szükséges gátjavításról. 
Dancs József szólt az idei pályázatok lehetőségéről, a társadalmi munkákról, a halak 
etetéséről. 
A tagság megtárgyalta a ragadozó halak horgászatával kapcsolatos kérdéseket, a pergető és 
élő halas horgászat közötti különbség. A végleges álláspont a beíró napló mellett olvasható 
lesz. 
Szóba került a kíméleti terület kijelölése, a vezetőség fog erről dönteni. Az álláspont a 
halháznál olvasható lesz.  
A tagság kíváncsi volt a tagjelöltekre. Vass András, Jakab József, Mezei István vár a tagságra. 
Elnök úr felhívta a figyelmet a parkolás rendjének betartására. Eső után a terület fokozott 
kíméletére kérte a tagokat. 
 
Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el, Dancs József a taggyűlést bezárta. 
 
Jegyzőkönyv lezárva 2014. február 28. 19:15 órakor. 
 
 
 
                   Oláh Imre                                                                          Vass Péter 
                    hitelesítő                                                                            hitelesítő            
 
 
                                                                   Vass Ferenc 
                                                             jegyzőkönyvvezető 


