
Jegyzőkönyv az Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület 2022. évi 

közgyűléséről 

Helye: Kazár Kultúrház 

Készült: Acélgyári Szabadidő Sporthorgászhorgász Egyesület éves közgyűlésén 

Időpont: 2022. március 06. 

 

Megnyitó: 900 

A tagságból 38 fő vett részt a közgyűlésen, mely így határozatképtelen, így a közgyűlés 10.00 tól 

újra összehívásra került, amely így a résztvevők számától függetlenül határozat képes. 

Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlés egyhangúan megválasztotta Godó Györgyöt és Klicskó 

Bálintot, valamint Hősfi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek. 

1. Napirendi pontok elfogadása ( 6 db ): egyhangú szavazással 38 fő. 

2. Vezetőségi beszámoló a 2021. 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 2022. évi tervet, a nyári gyermektábor és horgászverseny sikerességét, és a 

megyei szövetség munkáját és a rendőrség és az egyesület kapcsolatát. A vízminőségünk 

kiváló, nádvágás megtörtént. 

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

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

beszámolót a kiadások és bevételek alakulásáról 2021.-évről és a 20221. évi tervekről. 

Tagdíjak és területi engedélyek alakulásáról a 2022. évben. Elfogadása 38 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: 38 fő szavazásával egyhangú – 

módosítás nem történt. 
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6. Egyebek: 

o Az egyesület járműre pályázik, melyhez ha szükséges egyesületi anyagi 

támogatás az maximum 1 millió forint lehet, elfogadása egyhangú. 

o Babcsány Zsolt az etető hajó használatát javasolta etetési céllal. 11 fő mellette, 

27 ellene, nem lett megszavazva. 

o Jakab Zoltán az etető hajó használatát javasolta szerelék behúzási céllal, de az 

előző pont elutasítása miatt nem került fel szavazásra. 

o Kapás Viktor javaslata, hogy a ponty felső elvihető méretkorlátozása 55 cm 

legyen, 2 fő ellene, 4 fő tartózkodott, 32 fő mellette, megszavazásra került. 

o Babcsány Zsolt javaslata, hogy az amúr felső elvihető méretkorlátozása 75 cm 

legyen, 2 fő ellene, 4 fő tartózkodott, 32 fő mellette, megszavazásra került. 

o A területi engedély ára az adott évi várható infláció mértékével automatikusan 

növelhető a vezetőség által a következő évre. Egyhangúlag elfogadva. 

 

 

 

Kapás Imre     Hősfi László 

    Elnök          Titkár 

 

 

Bender Csaba     Godó György 

Gazdasági vezető       Hitelesítő 

 

 

      Licskó Bálint 

               Hitelesítő 


