
Jegyzőkönyv az Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület 2018. évi közgyűléséről
Helye: Kazár Kultúrház

Készült: Acélgyári Szabadidő Sporthorgászhorgász Egyesület éves közgyűlésén

Időpont: 2018. március 03.

Megnyitó: 900

Mivel a tagságból 28 fő vett részt a közgyűlésen ( kb. 21 % ) a közgyűlés nem határozatképes, így

60 perc elteltével a közgyűlés újra összehívásra került.

Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlés egyhangúan megválasztotta Sándor Pált és Godó Györgyöt,

valamint Hősfi Lászlót jegyzőkönyv vezetőnek.

1. Napirendi pontok elfogadása ( 7 db ):   egyhangú szavazással 28 fő.

2. Vezetőségi beszámoló a 2017.   évről:   Kapás Imre elnök bemutatta a tagság alakulását, a

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

munkáját, a halőrzést, az 1 db fegyelmi eljárást, a vízminőség helyzetét, a hulladák tárolók

megszűntetését, a versenycsapat szükségességét, a 2017 évi majális sikerességét és a 2018 évi

tervet, a nyári gyermektáborok lehetőségét, és a megyei szövetség munkáját és a rendőrség és

az egyesület kapcsolatát.

A vezetőségi beszámolót az abban foglaltakkal együtt a tagság egyhangúlag 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  2017.-évben  és  a  2018.  évi  tervekről.

Tagdíjak és területi engedélyek alakulása a 2018. évben. Elfogadása 28 fővel egyhangú volt.

5. Fegyelmi és felügyelő bizottsági beszámoló:  

- fegyelmi bizottság ( Dr. Kalmár Zsolt ) – 1 db szabálysértés történt, melyet

a  halászati  hatóság  vizsgált  ki,  de  bizonyíthatóság  hiányában

megszűntetésre  került.  egy  alkalommal  a  tavon  NÉBIH  ellenőrzés  is

történt.

- felügyelő bizottság ( Jávor György ) – esemény nem történt

beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

6. Alapszabály egységes szerkezetének az elfogadása:   28 fő szavazásával egyhangú.

7. Egyebek:  

 Helyi horgászrend módosításai egyhangúlag kerültek elfogadásra,  melyek az

alábbiak:

 A ponty és amur valamint a süllő maximális elvihető mérete

65 cm.



 A  helyi  horgászrendben  a  fogható  mennyiség  kifejezés

minden esetben elvihető mennyiségre változik.

 Keszegből az egy nap alatt elvihető maximális mennyiség 3

kg,  heti  elvihető  maximális  mennyiség  pedig  6  kg-ra

változik.

 Naponta maximum 2 db ragadozó és hetente maximum 3 db

ragadozó vihető el.

 Majális várható időpontja 2018. 05. 05., melyre a hozzájárulás családonként

500 Ft – egyhangúlag elfogadva.

Kapás Imre  Hősfi László

    Elnök     Titkár

Bender Csaba  Sándor Pál

Gazdasági vezető   Hitelesítő

      Godó György

           Hitelesítő
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