
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Tömörkei Horgászegyesület 2017. január  13-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, 59 fő horgász tagból jelen 35 fő.  

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolta Vass Ferenc horgásztársat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Vass 

András és Vass Péter horgásztársakat.  

 

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a jegyzőkönyvvezető 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. 2016. évi beszámoló, 2017. évi költségvetés elfogadása 

2. Vezetőségválasztás, Felügyelő és Fegyelmi Bizottság választás 
3. Egyebek: haltelepítés ismertetése; 2016. évi fogási eredmények; előző évi 

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

 

Napirendek tárgyalása: 

 

 

1.Napirendi pont: 2016. évi beszámoló, 2017. évi költségvetés: (előadó: Baksa József 

elnök)  

Baksa József köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a 2016. évi bevételek és kiadások 

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

kampány, jelentős bevétele keletkezett az egyesületnek ebből.  

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 35 igen 

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

 

1/2017. ( I. 13.) Kgy. határozat: 

 

A Tömörkei Horgászegyesület a 2016. évi beszámolót és a 2017. évi költségvetést 

elfogadta. 

 



2.  Napirendi pont: (előadó: Dancs József) 

  

Vezetőségválasztás: 

A választásra azért kerül sor, mert az alapszabály szerint lejárt a mandátum. A vezetőség 

tagjaira új javaslat nem érkezett, mindenki a régi vezetést szeretné újra választani! A levezető 

elnök szavazásra tette fel a kérdést, a tagság egyhangúlag újraválasztotta az eddigi vezetést: 

Elnök: Baksa József; Elnökhelyettes: Dancs József; Vezetőségi tag: Oláh Lajos. 

Felügyelő Bizottság: A közgyűlés egyhangúlag Patczai Zoltán (elnök) és Oláh Imre (tag) 

horgásztársakat újraválasztotta, Novák Ferenc (tag) helyett Meskula Attila (tag) 

horgásztársat választotta a bizottságba. 

Fegyelmi Bizottság: A közgyűlés egyhangúlag újraválasztotta Tóth Attila (elnök), 

Hortobágyi Roland (tag) Miseta Zsolt (tag) horgásztársakat. 

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta székhelyül az eddigi székhelyet: 7461 Orci, József 

Attila u. 21.  

 

2/2017. (I.13.) Kgy. határozat: 

 

Az Egyesület elnöke: Baksa József 

Elnökhelyettes: Dancs József 

Vezetőségi tag: Oláh Lajos 

 

Felügyelő Bizottság elnöke: Patczai Zoltán 

Tag: Oláh Imre 

Tag: Meskula Attila 

 

Fegyelmi Bizottság elnöke: Tóth Attala 

Tag: Hortobágyi Roland 

Tag: Miseta Zsolt 

 

Székhely: Orci, József Attila u. 21.   

 

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

 

Baksa József: ismertette a 2016. évi telepítéseket, a 2017. évi tervezett kihelyezéseket. 

Összevetette a telepítéseket a nyilvántartott fogások számával. Megállapította, hogy 

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

Idén is tervezi az egyesület a pályázatokon való részvételt. 

Szót ejtett az állami jegyek forgalmazásáról, az új fogási naplók vezetéséről. 

A tagság ismét vállalta a növendék halak etetését! 

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el, Dancs József a taggyűlést bezárta. 

 

Jegyzőkönyv lezárva 2017. január 13.  19:00 órakor. 

 

 

                  Vass András                                                                          Vass Péter 

                 jkv. hitelesítő                                                                       jkv. hitelesítő            

 

   

                 Dancs József                                                                        Vass Ferenc 

                levezető elnök                                                                 jegyzőkönyvvezető 


