Közgyűlési jegyzőkönyv
Készült: A Derekegyházi Horgász Egyesület Közgyűlésén 2021. 11. 25. Derekegyház 306/2
hrsz. alatti székhelyen.
Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint
A Közgyűlés napirendje:
1. A Derekegyházi Horgász Egyesület Alapszabályának módosítása.
A Horgász Egyesület Tisztségviselői pozícióinak, feladatainak változásának
megbeszélése, megszavazása.
2. Egyéb
Fodor László elnök megnyitja 16:30 – kor a közgyűlést. A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőnek
és szavazatszámlálónak Schrantz Viktor, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kerekes
Attila választotta.
Megállapítja, hogy a 260 tagból, 14 fő jelent meg, így a Közgyűlés határozatképtelen. A
megismételt Közgyűlés időpontja 2021. 11. 25. 17:00.
A megismételt Közgyűlést megnyitja, 17:00-kor. A napi rendi pontokat ismerteti a jelenlévő
tagokkal.
1. Napirendi pont: A Horgász Egyesület tisztségviselői pozícióinak a megváltoztatása,
szerepük, feladataik bemutatása. Új pozíciók kerülnek bevezetésre az
Alapszabályzatba, mint Alelnök, Gazdasági vezető és Titkár. Ezen posztokra a
következők a jelöltek
Alelnök: Gyevi Szabó Imre, Kerekes Attila
Gazdasági vezető: Gólián Béláné
Titkár: Schrantz Viktor
A jelölteket a jelenlévők egyöntetűen elfogadják.
Schrantz Viktor lemond a Horgász Egyesület Fegyelmi bizttoságában betöltött Elnöki
pozíciójáról, Molnár Sándort javasolja a helyére. Ezt a javaslatot a Közgyűlés
elfogadja. Hely megüresedés miatt egy fő jelentkezett Fegyelmi bizottsági tagnak,
Török Ferenc személyében.
A pozíciók jelöltjeit szavazásra bocsájtja Fodor László.
A jelölteket a pozíciókra egyöntetűen megszavazták a jelenlévő tagok.
Alelnök: Gyevi Szabó Imre, Kerekes Attila
Gazdasági vezető: Gólián Béláné
Titkár: Schrantz Viktor
Fegyelmi bizottság Elnök: Molnár Sándor
Fegyelmi bizottsági tag: Török Ferenc
2. Napirendi pont:
Az ez évi kötelező társadalmi munka alól a Horgász Egyesület felmentést ad a
tagoknak a járvány helyzet miatt, jelentette be Fodor László.
Fodor László bemutatja, felolvassa az ATI – VIZIG Szentesi Szakaszmérnökséggel
kötött szerződést. A szerződésben a Kórógy – ér téli vízmélységéről állapodtak meg,
2021. 10. 29. - én. Azóta Fodor László, és Molnár Sándor többször volt kint
vízmélységét ellenőrizni. A falu alatti rész éppen megfelelő mélységű, gondok a felső
részen vannak ahol a víz mélysége, 20 - 40 cm között változik. Az elmúlt egy hónap
alatt a szerződésben foglalt vízmélységet nem sikerült az ATI – VIZIG – nek
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teljesítenie. A vízügytől is voltak kint vízmélységet ellenőrizni, felmérték azokat a
szakaszokat ahol kotrásra lenne szükség.
Felvetés érkezett Fodor László részéről, egy olyan horgász hely kialakítására, amit
könnyen meg tudnának közelíteni és használni mozgásban korlátozott személyek.
A jelenlévő tagok pozitívan álltak a felvetéshez.
Egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök megköszönte a tagok részvételét
és a közgyűlést 17:50-kor berekesztette

Fodor László
Elnök

Schrantz Viktor
Jegyzőkönyv – vezető
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Kerekes Attila
Jegyzőkönyv hitelesítő

