
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Tömörkei Horgászegyesület 2016. március 11--én 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, 56 fő horgász tagból jelen 29 fő.  

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolta Vass Ferenc horgásztársat, jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Paulin Lajos 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. 2015. évi beszámoló, 2016. évi költségvetés elfogadása 
2. Egyebek:  - haltelepítés ismertetése; 2014.évi fogási eredmények; előző évi 

rendezvények; tervezett és végrehajtott társadalmi munkák; elmúlt évi és idei pályázatok. 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

1.Napirendi pont: 2015. évi beszámoló, 2016. évi költségvetés: (előadó: Baksa József 

elnök)  

Baksa József köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a 2015. évi bevételek és kiadások 

alakulását, számszerűen taglalta a pénzügyi helyzetet. Elmondta, hogy sikeres volt az 1%-os 

kampány, jelentős bevétele keletkezett az egyesületnek ebből. Tájékoztatta a tagságot a DRB 

Banknál 2015-ben kialakult helyzet sikeres megoldásáról. Megnyugtatta a tagságot, hogy 

anyagi kár nem érte az egyesületet.  

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 napirendhez a tagság részéről hozzászólás nem érkezett. 

 

Dancs József a közgyűlés elé terjesztette a határozat tervezetet, melyet a közgyűlés 29 igen 

szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta. 

 

1/2016. ( III. 11.) Kgy. határozat: 

 

A Tömörkei Horgászegyesület a 2015. évi beszámolót és a 2016. évi költségvetést 

elfogadta. 



 

2.  Napirendi pont: Egyebek: (előadó : Baksa József elnök) 

 

Baksa József: ismertette a 2015. évi telepítéseket, a 2016. évi tervezett kihelyezéseket. 

Összevetette a telepítéseket a nyilvántartott fogások számával. Megállapította, hogy 

eredményes volt a nevelő tavi telepítés, ezért ezt tovább folytatja az egyesület. Elmondta, 

hogy szükséges a ragadozó állomány részére takarmányhal vásárlás, keresik a lehetőségeket. 

Ismertette a 2015. évi eseményeket, a különböző szervek által végzett ellenőrzések 

tapasztalatait.  

Idén is tervezi az egyesület a pályázatokon való részvételt. 

Beszámolt a tulajdonváltás eseményeiről, bemutatta az idén felvett tagokat. Szót ejtett az  

állami jegyek forgalmazásáról, az új fogási naplók vezetéséről. 

 

A napirendhez Kreka Balázs, Zima István, Bajzik István, Oláh Lajos, Paulin Lajos, Barát 

Károly  horgásztársak a halnevelés, etetés, horgászverseny  révén szóltak hozzá. 

 

A tagság úgy döntött, hogy 5 kg. felett is elvihető a nem őshonos amúr. Az etetést vállalták: 

Oláh Lajos, Dancs József, Dancs Balázs, Meskula Attila, Kreka Balázs, Zima István, Vass 

András, Vass Péter horgásztársak. 

 

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 2016. március 11.  19:00 órakor. 

 

 

                  Paulin Lajos                                                                          Vass Péter 

                 jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő            

 

   

                 Dancs József                                                                        Vass Ferenc 

                levezető elnök                                                                 jegyzőkönyvvezető 


