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Az egyesület tevékenysége: Horgászati és természetvédő tevékenység
A szervezet céljának rövid leírása:
Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi C'LVI. Tv. 26. § c) bekezdése
alapján: 14. sport, sporthorgászat és annak feltételeinek megteremtése, 8. természetvédelem,
állatvédelem, 9. környezetvédelem, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
ezen felül szabadidős és hobbitevékenység támogatása.
Az Egyesület a következő feladatokat tűzte ki közvetlen céljául:
a) A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása, a
horgász erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére
való nevelés.
b) Korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme,
megteremtése a Szajki IV. és V. horgásztó területén.
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c) A természeti környezet megóvása különös tekintettel a Szajki Tavak ív. és V. horgásztó
területére és annak tágabb környezetére.
d) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.

e) Sporthorgászat versenyek szervezése.
f) Az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidő hasznos eltöltésére, például
gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások, családi rendezvények.

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
Az Egyesület befektetési tevékenységét a közgyűlés által elfogadott Befektetési Szabályzat
szabályozza.
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat.
Az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású
alkalmazottat, valamint közhasznú önkéntes tevékenységet vállaló személyt is foglalkoztathat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá parlamenti és
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
Az Egyesület a fentiekben meghatározott célkitűzések érdekében:
a) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek
keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
b) Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok,
előírások betartását.

c) Segíti a hatóságokat az orvhalászat leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a
természet védelmében.
d) Az Egyesület feladatainak eredményes ellátása érdekében igényli és kéri a helyi
Önkormányzatok segítségét ill. támogatását.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 2016. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított
össze. A mérleg főösszege 14.438 ezer Ft. a saját tőke 14.403 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. Az eredménykimutatás sorok
megfeleltetésekor az összehasonlítás elve érvényesül.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 137 ezer Ft állami támogatást kapott, ebből 137 ezer Ft került a tárgyévben felhasználásra.
A kapott támogatás 13 ezer Ft-tal több az előző évhez képest. Az Egyesület 2011 évben szerzett közhasznú
minősítést, az ezt megelőző években nem kapott költségvetési támogatást.
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 1 454 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott. így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 137 e Ft támogatást kapott egy jogcímen. A kapott támogatások részletes
bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 858 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselője ez évben nem
részesült költségtérítésben.
A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest nem változott. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan
kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6.
számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖV ID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Tevékenységünk során a következő m unkákat végeztük el:
•

2016. évben 6 tervezett és 1 rendkívüli társadalmi munkát szervezett az egyesület.

•

Rendben tartottuk a halörház környékét.

•

Más közösségekkel való együttműködés jegyében részt vettünk a Ilosszúperesztegi falunapon és a
polgármesterek fözőversenyén.

•

Eves tervezett rendezvényeket tartottunk:
I lorgászversenyek.
Gyermeknap ügyességi és horgászversennyel.
Triatlon.

•

Programjainkba sok gyermek, fiatal, család bekapcsolódott ezáltal megismerve a környéket. Több csoport
választotta rendezvénye, kirándulása helyszínéül az egyesület sportpályáját, szalonnasütöjét, oktatótermét.
Az óhidi óvodások kirándulása éppen egy haltelepítés idejére esett. így nyújtva maradandó élményt a
gyerekeknek.

•

Folytattuk a középiskolások közszolgálati-programját.

•

A rendkívüli időjárás miatt veszélybe kerültek a gátak, ezért Hosszúperszteg és Mikosszéplak
önkormányzatokkal közösen gátmegerősítést végeztünk

Az egyesület 2017. évben a következő feladatokat szeretné megvalósítani:

•

6 alkalommal szervezünk társadalmi munkát.

•

2017-ben is tervezünk rendezvényeket: horgászverseny, triatlon. főzőverseny stb.

•

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével közös horgászversenyt szervezünk.

•

Lehetővé tesszük, hogy kívülálló csoportok, iskolák rendezvényeiket a horgásztavak környékén bonyolítsák
le.

•

Új vendégstég építése a IV-es tavon.

•

Az tulajdonos önkormányzatok pályázati finanszírozásból az egyesület hathatós segítségével tervezi a
gátakon a zsilipek és átereszek felújítását.
Keressük a pályázati lehetőségeket az V-ös tó iszaptalanítására.
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Záradék:
E Közhasznúsági jelentést a Szajki Tavak Aranykárász Horgász és Környezetvédelmi Közhasznú
Egyesület Közgyűlése 2017. április 08-i ülésén elfogadta. A Közgyűlést követően a
Közhasznúsági jelentést az Egyesület honlapján a wvvw.szaiki-aranvakarasz-tavak.hu címen
hozzuk nyilvánosságra.

