Jegyzőkönyv az Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület 2021. évi
közgyűléséről
Helye: Mátraszele horgásztó
Készült: Acélgyári Szabadidő Sporthorgászhorgász Egyesület éves közgyűlésén
Időpont: 2021. július 17.
Megnyitó: 900
A tagságból 18 fő vett részt a közgyűlésen, mely így határozatképtelen, így a közgyűlés 10.00 től
újra összehívásra került, amely így a résztvevők számától függetlenül határozat képes.
Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlés egyhangúan megválasztotta Berecz Györgyöt és Licskó
Bálintot, valamint Hősfi Lászlót jegyzőkönyv vezetőnek.
1.
2.

Napirendi pontok elfogadása ( 6 db ): egyhangú szavazással 18 fő.
Vezetőségi beszámoló a 2020. 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 versenycsapat
eredményeit, a 2021 évi tervet, a nyári gyermektábor és horgászverseny sikerességét, és a
megyei szövetség munkáját és a rendőrség és az egyesület kapcsolatát.
A vezetőségi beszámolót az abban foglaltakkal együtt a tagság egyhangúlag elfogadta. 2020
évben 552 db napijegy került kiadásra és 9094 kg hal került telepítésre. Fegyelmi eljárás nem
volt, társadalmi halőrök ismertetésre kerültek. A vízminőségünk kiváló, nádvágás megtörtént.

3.

Pénzügyi és gazdasági beszámoló: Bender Csaba gazdasági vezető megtartotta az éves
beszámolót a kiadások és bevételek alakulásáról 2020.-évről és a 2021. évi tervekről. Tagdíjak
és területi engedélyek alakulása a 2021. évben. Elfogadása 18 fővel egyhangú volt.

4.

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.

5.

Alapszabály egységes szerkezetének az elfogadása: 18 fő szavazásával egyhangú –
módosítás nem történt.

6.

Egyebek:
o Napijegy árának módosítása 08. 01. – től 5.000 Ft. - egyhangúlag elfogadva.
o 3 napos jegy árának módosítása 08. 01. – től 15.000 Ft. - egyhangúlag
elfogadva.
o Sportjegy nem kerül bevezetésre - egyhangúlag elfogadva.
o Hozzátartozói jegy kerül bevezetésre 2022. 01. 01. – től az alábbi feltételekkel:
 kizárólag közvetlen családtagnak adható,
 1 botra érvényes,
 ára egy évre 30.000 Ft, és az ifjúsági horgász engedéllyel
rendelkezőnek megfelelő halmennyiséget vihet el,
 kizárólag hozzátartozóval együtt tartózkodhat a tó területén,
 csak állami jegy birtokában váltató,
 minden hozzátartozó jeggyel rendelkezőért a horgászegyesület rendes
tagja teljes felelősséggel tartozik.
o Kaszár Sándor halőri munkájának megköszönése és kitüntetésének átadása.
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