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Megnyitó: 900 

A tagságból 54 fő vett részt a közgyűlésen, de a jelenlévők száma miatt a közgyűlés 

határozatképtelen. 

Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlés egyhangúan megválasztotta Godó Györgyöt és Fábián 

Ignácot, valamint Hősfi Lászlót jegyzőkönyv vezetőnek. 

1. Napirendi pontok elfogadása ( 6 db ): egyhangú szavazással 54 fő. 

2. Vezetőségi beszámoló a 2019. évről: Kapás Imre elnök bemutatta a tagság alakulását, a 

telepítési adatokat, a fogási adatokat, társadalmi munkák várható menetét, a vezetőség 

munkáját, a halőrzést, fegyelmi eljárás nem volt, a vízminőség helyzetét, a hulladák tárolók 

megszűntetését, a versenycsapat szükségességét és eredményeit, a 2020 évi tervet, a nyári 

gyermektábor sikerességét, és a megyei szövetség munkáját és a rendőrség és az egyesület 

kapcsolatát. 

A vezetőségi beszámolót az abban foglaltakkal együtt a tagság egyhangúlag elfogadta. 

Indítványozta, hogy a taglétszáma az egyesületnek korlátlan legyen, melyet a tagság így nem 

fogadott el, a végső javaslat az lett, hogy: 

 a területi engedélyek maximált létszáma 130 fő, a taglétszám maximum 250 fő. Tagdíjak 

módosítása: 8.500 Ft egyesületi tagdíj, 41.500 Ft területi engedély, társadalmi munka 

megváltás díja 5.000 Ft, ifjúsági társadalmi munka megváltás díja 2.500 Ft - mely javaslatokat 

a tagság egyhangúan elfogadta. 

3. Dr. Dérer István beszámolója: nem vett részt. 

4. Pénzügyi és gazdasági beszámoló: Bender Csaba gazdasági vezető megtartotta az éves 

beszámolót a kiadások és bevételek alakulásáról 2019.-évről és a 2020. évi tervekről. Tagdíjak 

és területi engedélyek alakulása a 2020. évben. Elfogadása 54 fővel egyhangú volt. 

5. Fegyelmi és felügyelő bizottsági beszámoló: 

- fegyelmi bizottság ( Dr. Kalmár Zsolt ) – szabálysértés nem történt. 

- felügyelő bizottság ( Jávor György ) – esemény nem történt 

beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

6. Alapszabály egységes szerkezetének az elfogadása: 54 fő szavazásával egyhangú – 

módosítás nem történt. 
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7. Egyebek: 

 Külsös területi engedélyek kiadása megszűnik. - 54 fő szavazásával egyhangú. 

 Behajtani a tó területére csak olyan járművel szabad külön engedély nélkül, 

mely B kategóriás jogosítvánnyal vezethető. - 54 fő szavazásával egyhangú. 

 Nyolcas pont módosításának elfogadása - 54 fő szavazásával egyhangú. 

Méretkorlátozások módosítására az alábbi javaslatok érkeztek:  

 süllő 70-60-65 

 ponty 65 50 60 

 dévérkeszeg 35 

 amúr 65 

 csuka 75 

  Az alábbi méterek kerültek elfogadásra: 

 süllő 70-60-65 -65 cm 38 szavazattal 

 ponty 65 50 60 – 60 cm 38 szavazattal 

 dévérkeszeg 35 - egyhangú 

 amúr 65 - egyhangú 

 csuka 75 – 45 szavazattal 

 16. pontban az állami okmányok megnevezésének pontosítása - 54 fő 

szavazásával egyhangú. 

 Napijegyek kiadásának módosítása: 

o 1 napos jegy ( egy napra adható ): június-július-augusztus hónapokban 

4.00 – 22.00 – ig érvényes az adott napon, egyéb időszakban 6.00 – 

20.00 ig érvényes az adott napon, – ára 3.200 Ft, mellyel 3 db 

méretkorlátozással védett halfaj vihető el, melyből maximum 1 db lehet 

ragadozó, valamint 3 kg egyéb hal. 

o 3 napos jegy ( három napra /két éjszaka/ adható): június-július-

augusztus hónapokban 4.00 – tól érvényes az érvényességének első 

napjától az érvényességének utolsó napjának 22.00-ig, egyéb 

időszakban 6.00 – tól érvényes az érvényességének első napjától az 

érvényességének utolsó napjának 20.00-ig, – ára 12.000 Ft, mellyel 5 

db méretkorlátozással védett halfaj vihető el, melyből maximum 1 db 

lehet ragadozó, valamint összese 3 kg egyéb hal. 

 A tó területén minden horgásznak a megfogott és megtartott zsákmányt külön 

haltartóban kell élve tartani. - 54 fő szavazásával egyhangú. 

 Ponty telepítés, valamint fajlagos tilalom esetén a tó területén csak a kíméleti 

területen van tilalom. - 54 fő szavazásával egyhangú. 
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 Ragadozó és egyéb őshonos halfajok telepítése esetén 2 hét fajlagos tilalom 

van. - 54 fő szavazásával egyhangú. 

 A tó portájánál az egyesület kamerarendszert szerel fel. - 54 fő szavazásával 

egyhangú. 

 Etetőhajót lehet-e a tó területén használni. – 14 fő igen szavazat – nem lehet. 

 Haltartó rács megszüntetése. – 8 fő ellene – a rács marad. 

 2.200 Ft értékben sporthorgász jegy bevezetése. - 6 fő mellette – nem kerül 

bevezetésre. 

 Fegyelmi szabályzat elfogadása. - 54 fő szavazásával egyhangú. 

 

 

Kapás Imre     Hősfi László 

    Elnök          Titkár 

 

 

Bender Csaba     Godó György 

Gazdasági vezető       Hitelesítő 

 

 

      Fábián Ignác 

               Hitelesítő 


