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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2017.04.08. 9.00 órakor a Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület közgyűléséről a Hosszúperesztegi Művelődési Házban.
A 8.30 órára meghirdetett összehívásra a jelenléti ív szerint 113 főből 19 fő jelent meg, így a
közgyűlés határozatképtelen.
Új időpont a közgyűlés kezdetére 9.00 óra melyen a jelenléti ív szerint megjelent 113 főből
23 fő.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Boros János elnök köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a közgyűlés 9.00 órakor
határozatképes, mivel az egyesület 113 tagjából 23 tagja megjelent.
A közgyűlés levezető elnöknek Boros János elnököt javasolja, a jegyzőkönyv vezetőnek pedig
Stefán-Mikolás Adriennt, a közgyűlés 23 igen szavazattal elfogadta.
Boros János elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Tamást és Poór Lászlót javasolja, a
közgyűlés 23 igen szavazattal elfogadta.
A meghívóban kiküldött napirendi pontok:
1. Vezetőségi tisztségviselők beszámolója
2. 2016. évi közhasznú jelentés elfogadása
3. 2017-es költségvetés ismertetése és elfogadása
4. Rendezvénytervezet ismertetése és elfogadása
5. Horgászrend változások
6. Jelölő Bizottság választása
7. Tisztségviselő választás
8. TEÁOR szám szavazása, elfogadása
9. Egyebek

A közgyűlés a javasolt napirendi pontokat 23 igen szavazattal, elfogadta.
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A múlt év során két horgásztársunk elhalálozott, ezért kérem a tagságot, hogy állva
emlékezzünk meg róluk.

1.

napirendi pont: Vezetőségi tisztségviselők beszámolója:

Boros János elnök megtartja beszámolóját. Elnöki beszámoló mellékelve.
Dr. Kiss István: Legizgalmasabb dolog az említett 10 millió forint helyzete. Kinek a feladata,
hogy ehhez a pénzhez hozzá lehessen jutni?
Boros János: A tulajdonos önkormányzatok feladata.
Dr. Kiss István: Az egyesület 1,5 millió forintot áldozott a gát felújítására. Ezt a pénzt meg
kellene kapni, amit valószínűleg haltelepítésre fordítanánk.
Boros János: Az önkormányzatokkal érvényben lévő szerződés szerint, a gátszakadást az
egyesület köteles helyre állítani.
Poór László: A katasztrófa védelem nem tudja felszólítani az önkormányzatot?
Makk Ferenc: A katasztrófavédelem mindenképpen az egyesületet értesíti, mivel a vízjogi
engedély tulajdonosa köteles karbantartani a gátakat. Még annak is örülhetünk, hogy az
önkormányzatok ennyi pénzt is hozzátettek a gátak helyreállításához.
Boros János: Ha az említett 10 millió forint rendelkezésre állna, már rendezve lenne.
Holpert Miklós: A vízjogi engedéllyel nem vagyok tisztába. Ha mi visszavonnánk, akkor teljes
egészében az önkormányzat rendelkezne vele. Ha az önkormányzatnak valaki ajánlatot
tenne a megvételre, akkor az egyesület elvesztené a tavakat?
Makk Ferenc: A vízjogi engedéllyel együtt nem jár a bérlet automatikusan.
Dr. Kiss István: Annak idején, amikor a halászati jogot megkapta az egyesület az
önkormányzat egyúttal a vízjogi feladatokat is ránk testálta. Manapság viszont a tulajdonostvagyis az önkormányzatot illeti a vízjogi engedély.
Makk Ferenc: A vízjogi engedélyt is bármikor át lehet adni. Ha nincs ez a rendkívüli időjárási
helyzet, valószínűleg nem beszélünk erről, mivel addig mindenki nagyon örült, hogy mi
rendelkezünk a vízjogi engedéllyel.
Időközben plusz 1 fő csatlakozott a közgyűléshez.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
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1/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Boros János elnök 2016. évről szóló beszámolóját 23 igen, 0 nem és 1
tartózkodással elfogadta.
Tomasovits Péter titkár megtartja beszámolóját. Beszámoló mellékelve.
Dr. Kiss István: Köszönettel vesszük az e-mailben megküldött anyagokat. Aki használja ezt,
annak nem kellene postai úton is megküldeni az anyagokat. Megbízni az embereket, hogy
amit lehet hordjanak ki önkéntesen. A húsvéti és karácsonyi üdvözleteket is elég lenne a
honlapon közzétenni.
Tomasovits Péter: Megpróbálhatjuk az elmondottakat.
Boros János: A kézi kézbesítés nem tekinthető hivatalos értesítésnek.
Dr. Kiss István: Hány százezer forint a postaköltsége az egyesületnek?
Makk Ferenc: Nem kell százezres nagyságrendben gondolkodni, de a pénzügyi beszámolóban
majd említeni fogom.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
2/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Tomasovits Péter beszámolóját 23 igen és 1 tartózkodással elfogadta.
Rövid Lajos halászmester megtartja beszámolóját. Beszámoló mellékelve.
Dr. Kiss István: A süllő és a csuka mennyisége nagyon megfogyott. Ezek a halak a mi
tavainkban lehívnak. Tudom, hogy nagyon drága, de kérném a vezetőséget, hogy
szerezzenek be a fent említett fajtákból is. Nagyon fontosnak tatom, hogy apró halakat is
telepítsenek, mert a vendéghorgásznak is nagy örömet okoz egy-egy kárász vagy dévér
kifogása. A horgászmester munkáját óriásira értékelem. Sokszor egyedül kell helyt állnia a
halőrzés és a haltelepítések és egyéb munkák során. Kérem az egyesületet, hogy az Ő
áldozatos munkájának elismeréseként szavazzunk meg egy tagsági együttes dicséretet.
Boros János: Azokat kellene elmarasztalni, akik folytonosan megalázzák az elnökséget. A
haltelepítéssel kapcsolatosan informálódunk. Kaptunk felajánlást 5000 darab süllőre. A tagok
elmondják véleményüket és majd eldöntjük, hogy melyik tóba kerüljön.
Poór László: A katasztrófa védelem kivetette a rácsokat, így a halak leúsznak a 6-os tóba is.
Makk Ferenc: A rácsok vissza lesznek téve, hogy a halak ne tudjanak elmenni.
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Dr. Kiss István: Köztudott dolog a hatos tó horgászata. Oda telepítve nem lett hal, mégis
eszméletlen mennyiségű hal van benne. Ezt tudomásul kell venni. Vannak harcsák, így ha
valaki arra akar horgászni, akkor engedjük meg a vendégeknek.
Boros János: Az egyebek között beszéljünk róla.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
3/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Rövid Lajos beszámolóját 23 igen, 0 nem szavazattal és 1 fő tartózkodással
elfogadta.
Makk Ferenc gazdasági vezető megtartja a 2016. évről szóló pénzügyi beszámolóját, amely
egy közhasznúsági jelentésből és egy részletesebb pénzügyi beszámolóból áll. Beszámoló
mellékelve.
Dr. Kiss István: Örülnék, ha a pénzügyi beszámolóból kaphatnánk példányt, hogy láthassuk is
az abban leírtakat. Örömmel veszem, hogy csökkent a telefonköltség. Hány telefont fizet az
egyesület.
Makk Ferenc: 6 telefon költségét állja az egyesület.
Dr. Kiss István: Elnézéseteket kérem, de szerintem nem biztos, hogy szükséges mind a 6
telefon. Kérdezném a vezetőséget, hogy nem merült fel, az a lehetőség, hogy az
államkincstárba befektessünk bizonyos összeget?
Boros János: Nem tudtuk, hogy mi lesz a gátakkal, ezért nem mertünk lépni. De már az
elnökségben is felmerült a befektetés lehetősége.
Makk Ferenc: A befektetéseknek utána jártunk. A bankok mindenhol 0,5% körüli kamatot
adnak. A befektetések hosszabb távra szólnak, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsi
egyesület ezt nem tudja felvállalni. Ha közgyűlés úgy dönt, akkor befektethetjük a pénzt.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
4/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Makk Ferenc gazdasági vezető beszámolóját 23 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta.
Őri Norbert felügyelő bizottság elnöke megtartja beszámolóját. Beszámoló mellékelve.
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Hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
5/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Őri Norbert felügyelő bizottság elnökének beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
Horváth Tibor fegyelmi bizottság elnöke megtartja beszámolóját. Beszámoló mellékelve.
Dr. Kiss István: Az említett tag az eltiltáson kívül pénzbüntetést nem kapott? Szerintem 5-10
ezer forintos bírságot megilletett volna.
Horváth Tibor: Többször is probléma volt vele, de a bizottság elé egy ügyben került.
Dr. Kiss István: Ha valakinek a felfüggesztés mellett a zsebébe is bele kell nyúlnia, az nagyobb
visszatartó erő lehet.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
6/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Horváth Tibor fegyelmi bizottság elnökének beszámolóját 23 igen és egy fő
tartózkodásával elfogadta.

2. napirendi pont: 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása:
Makk Ferenc gazdasági vezető ismerteti a 2016. évi közhasznúsági jelentést. A jelentés
mellékelve.
Dr. Kiss István: Van jelentősége, hogy az egyesület közhasznú maradjon?
Makk Ferenc: Ha már megkapta az egyesület a közhasznú formát, nem érdemes kilépni,
mivel később nagyobb feladatot jelent az újra belépés.
További kérdés, hozzászólás nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
7/2017. (04.08) Kgy. számú határozat
A közgyűlés Makk Ferenc gazdasági vezető által ismertetett 2016. évről szólók közhasznúsági
jelentést, 24 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.
3. napirendi pont: 2017. évi költségvetés ismertetése és elfogadása:
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Makk Ferenc gazdasági vezető ismerteti a 2017. évi költségvetési tervet. Költségvetési terv
mellékelve.
Biró Ferenc: A tagság az elnökség által fizetendő halasítás költségét vállalja át.
Boros János: Egyebek között beszéljünk erről.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
8/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés a 2017. évi költségvetési tervet 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyezően
elfogadta.
4. napirendi pont: Rendezvénytervezet ismertetése és elfogadása
Tomasovits Péter ismerteti a 2017. évi rendezvénytervet. Rendezvényterv mellékelve.
Holpert Miklós: Miért nem lehet október hónapban éjszaka horgászni? Az októberi
időszakban lehetne akár süllőt fogni.
Boros János: Javaslom, hogy ezzel a kérdéssel a horgászrend ismertetése után foglalkozzunk.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
9/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés a 2017. évi Rendezvénytervet 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyezően
elfogadta.
5. napirendi pont: Horgászrend változása
Tomasovits Péter titkár ismerteti a horgászrendet érintő változásokat.
Dr. Kiss István: Javaslom 6 ezer forintos jegyáron, vagy egy közösen megállapított magasabb
napijegyáron harcsázást megengedni a vendéghorgászoknak is.
Makk Ferenc: Ennyi mindent nem tud az egyesület bevállalni. Tartsuk be azt, hogy akkor
harcsázhat éjszaka a vendég, amikor amúgy is megengedett az éjszakai horgászat.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatokat:
10/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
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A közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött arról, hogy a vendég horgászok külön
6 ezer forintos díj ellenében éjszaka is horgászhatnak azokon a napokon, amikor az egyesület
tagjainak is engedélyezve van az éjszakai horgászat.
11/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással döntött arról, október 31-ig este 10 óráig
lehet horgászni, így a téli horgászrend november 1-jén lép kezdődik.
12/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés a 2017. évi horgászrend változtatásokat a fenti két határozat kiegészítéssel
egyhangúan elfogadta.
6. napirendi pont: Jelölőbizottság választása
Boros János ismerteti a jelölőbizottság felállításának szükségességét. Javaslat a tagok
részéről nem érkezett.
Makk Ferenc: Véleményem szerint a jövő évben nehéz lesz tisztújító közgyűlést tartani, ha
nincs aki jelöljön a posztok betöltésére embereket.
Boros János: Szerintem célszerű lenne a tisztújítást már idén decemberben megtartani, hogy
a következő évet már az új vezetőség tervezhesse.
Az egyesület jelenlévő tagjai nem választottak jelölő bizottságot.
7. napirendi pont: Tisztségviselő választás
Boros János elnök nyílt szavazásra bocsátja az egyesület elnökhelyettesének választását. A
jelenlévők elnökhelyettesnek Bíró Ferencet javasolják.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatokat:
13/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés 23 igen, 0 nem és 1 tartózkodással Bíró Ferencet választja az egyesület
elnökhelyettesének.

8. TEÁOR szám szavazása, elfogadása:
Boros János elnök ismerteti a TEÁOR szám szavazásának szükségességét.
Hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatokat:
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14/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
A közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 9499-es TEÁOR számot /Máshova nem
sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ megerősíti, továbbá a 9319-es TEÁOR
számot / Egyéb sporttevékenység/ felveszi.
9. Egyebek
Rövid Lajos: Az egyebek között két javaslatot tennék. A közgyűlés szavazza meg, hogy egy
tagnak maximum 2 db stége lehessen. Akinek több van, annak adjunk 1 év haladékot arra,
hogy rendezze a helyzetet. 1-1 a négyesre és az ötösre. A második javaslatom az lenne, hogy
a mindenkori vezetőség kapjon ingyenes területi jegyet.
Dr. Kiss István: Minkét javaslattal teljesen egyetértek.
Bíró Ferenc: Ha több tag veszi meg együtt a stéget, akkor mi legyen.
Makk Ferenc: 2018. március 31-ig kell a kérdést rendezni.
Szecsődi Gábor: Az árapasztónál lévő stégeket le kell bontani?
Makk Ferenc: Maradhatnak a stégek, azonban az árapasztónak minden körülmények között
tisztának kell lennie.
További hozzászólás, kérdés nem merült fel.
A közgyűlés az egyebek között nyílt szavazással az alábbi határozatokat hozta:
15/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
Az egyesület közgyűlése 23 igen, 0 nem és 1 fő tartózkodással döntött arról, hogy az
egyesület valamennyi tagja 1-1 stéget birtokolhat mind az 4-es, mind pedig a 5-ös tavon.
Intézkedési határidő: 2018. március 31.
16/2017. (04.08.) Kgy. számú határozat
Az egyesület közgyűlése 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással határozott arról, hogy a
mindenkori vezetőséget tiszteletbeli területi jegy illeti meg.
A levezetőelnök több napirendi pont nem lévén a közgyűlést berekesztette
K.m.f.
Boros János
elnök
Molnár Tamás

Stefán-Mikolás Adrienn

Poór László
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hitelesítő

….jegyzőkönyvvezető

hitelesítő

