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Készült:A Derekegyházi Horgász Egyesület Közgyűlésén 2022. 05. 15. Derekegyház 306/2 
hrsz. alatti székhelyen. 

Jelen vannak:a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 10 fő 

A Közgyűlés napirendje: 

1. Határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása 
2. Elnöki beszámoló a Horgász Egyesület 2021-ben végzett munkájáról, 2022-es tervek 

ismertetése 
3. A Derekegyházi Horgász Egyesület 2021 évi Mérleg bemutatása, elfogadása 
4. Felügyelő Bizottság beszámolója 
5. Fegyelmi Bizottság beszámolója 
6. Hozzászólások, válaszadás, határozathozatal 

Fodor László elnök megnyitja 18:00 – kor a közgyűlést. Megállapítja, hogy a 252 tagból, 10 
fő jelent meg, így a Közgyűlés határozatképtelen. A megismételt Közgyűlés időpontja 2022. 
05. 15. 18:30 

A megismételt Közgyűlést megnyitja, 18:30-kor. A napi rendi pontokat ismerteti a jelenlévő 
tagokkal. 
A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és szavazatszámlálójának Schrantz Viktort, valamint a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének Gólián Bélánét és Gyevi Szabó Imrét kéri fel. A jelenlévő tagok 
10 igennel egyetértenek.. 

Elnöki beszámoló a Horgász Egyesület 2021-ben végzett munkájáról, 2022-es tervek 
ismertetése: 

2021-es év beszámolója: 
Telepítés kétszer történ a tavalyi évben. Ez kétszer 10 mázsa, 2 és 3 nyaras pontyok 
formájában történt meg. Melyeket két külön helyen helyeztek bele a Kórógy - érbe.  
Az egyesület vezetésében is változások történtek. Átalakításra került a vezetőség összetétele, 
felépítése. Elnök maradt Fodor László, két alelnök lett Gyevi Szabó Imre és Kerekes Attila, 
titkár Schrantz Viktor, aki a fegyelmi bizottság elnöki posztjáról lemondott. Helyére Molnár 
Sándor került, mint elnök és fegyelmi bizottsági tagnak lett megválasztva Török Ferenc. A 
felügyelői bizottság elnöki posztjáról lemondott Heves Lajos, helyére lett megválasztva Nagy 
Zoltán, illetve lemondott Szabados Gábor a felügyelő bizottsági tagságáról, helyére Fejes 
Péter került be. Az elnökségi tagságáról lemondott ifj. Tóth Antal, helyére nem lett 
megválasztva senki az átalakított vezetőség miatt. 
Tavalyi évben elkezdődött az egyeztetés a Vízüggyel a téli vízállással kapcsolatban. Ennek 
eredményekként született egy megállapodás a szentesi szakaszmérnökséggel, amiben lelettek 
fektetve a Kórógy - ér szakaszainak téli vízállási szintjei, amit a tél folyamán kisebb - 
nagyobb sikerrel be is tartottak. Igaz erről a megállapodásról a Szegedi Vízügyi központból 
visszajelzést nem kaptunk, hogy ezt elfogadták-e. Illetve az ősz folyamán a vízügy egy 
egyoldalú megállapodást szeretett volna kötni nem csak a mi egyesületünkkel, hanem a 
környező horgászegyesületekkel is. Amiben a vízügynek jogai lettek volna sok mindenre, és 
minden kötelezettséget a horgászegyesületekre hárított volna. Ez a megállapodás nem került 
aláírásra, viszont a megyei és országos szövetség felé ez jelezve lett. 

2022-es tervek 
A Derekegyházi Polgármesteri hivatal pályázott egy turisztikai pályázatra minek keretében a 
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Kórógy - ér falu alatti szakaszának a pártját rendbe raknák. Ez úgy nézne ki, hogy egy 1,5 - 2 
méteres sávban 30 cm mélyen, zúzott kővel feltöltött tanösvény, kerékpárút létesülne 
pihenőhelyekkel, padokkal. Ezen az úton a gépjármű forgalom csak a megengedett 
járműveknek lenne lehetősége. Illetve a lőtér alatti résznél lenne egy csónakkikötő móló 
létesítve. Ebbe a pályázatba bele vennék az egyesületet is. Létesülne egy versenypálya a lőtér 
és a zsilip közötti szakaszon kb 20 állással, az Iskola utca végén csinálnának egy 
mozgáskorlátozott horgászstéget világítással, könnyű megközelíthetőséggel. A Kórógy - ér 
Derekegyház alatti szakaszát kotrással mélyítenék. Az egyesületnek, ha megvalósul ez a 
pályázat csak karbantartási kötelezettségei lennének, de ez társadalmi munkában szerintünk 
könnyen megoldható lenne. Ennek a pályázatnak a beadási határ ideje ez év Június vége. 
Hogy mikor fognak ezek megvalósulni, pontos idő pontot nem tudunk, csak az elbírálás után. 
Az idei évben a társadalmi munkára elég sok esélye lesz a tagoknak. Szemétszedés, horgász 
versenyen való segédkezés illetve majd az ősz folyamán halmentés lehetséges. Ezek közül 
már a tavasz folyamán volt egy lehetőség , ahol mind a Kórógy - ér partján, mind a vízben 
csónakkal, a megjelent tagok szemétszedésen vettek részt. A többi lehetséges alkalmakról 
mindenkit írásban fogunk értesíteni. Illetve még lehetősége van minden tagnak arra, hogy az 
általa használt horgászhely környékét rendben tartja. Ezt egy előtte, utána fotóval bizonyítja. 
Az aki társadalmi munkában nem vesz részt addig nem tud váltani a jövő évben engedélyt, 
amíg a kötelező társadalmi munkát meg nem váltja, aminek ára egy napijegy árával egyezik 
meg. 
Idén kétszer 5 mázsa 2 és 3 nyaras pontyok kerültek telepítésre, illetve még 2000 db csuka 
ivadék került a Kórógyba. Idén még lehetőség van egyszer telepíteni külön engedély 
megkérése nélkül, de ennek a mennyisége nem haladhatja meg a 2,5 mázsát. Ez azért van 
mert az 5 éves tervben megadott mennyiséget 150%-al lehet csak túllépni. 
Az idei évben az élő hal árai legalább 40%-al emelkedtek, az emelkedett takarmány árak és 
üzemanyag árak következtében. Ezek csökkenésére nem sok esély mutatkozik. Ezért a 
következő évben muszáj lenne árakat emelni az egyesületnél, hogy tudjunk telepíteni és az 
egyesület pénzügyileg ne menjen mínuszba. Az elnökség javaslata a tagsági díj 4000 Ft-ra, a 
napijegy 3000 Ft-ra, az éves területi engedély 14000 Ft-ra történő emelése lenne. Ennek 
mértékét az ősszel tartandó közgyűlésen beszélnénk és szavaznánk meg. 
A Falunapon mindig megrendezésre kerülő horgászversenyt az idei évben nem rendezzük 
meg. Oka, hogy az előtte lévő napok programjai, miatt nem lesz értelme. Az egész napos 
csónakázás, kenuzás miatt a Kórógy – éren a halakat elzavarják a területről, és így semmit 
sem lehetne fogni. Viszont, ha van rá igény akkor Augusztus 20.-án megtartanánk a Borbás 
István emlékversenyt. 
2022. 05. 26 – 29. között Zetelakára látogathat az egyesülettől 2 vezetőségi tag, a 
Derekegyházi Polgármesteri Hivatal szervezésében. Erre a látogatásra Schrantz Viktor és 
Molnár Sándor megy. Erre az alkalomra ajándékként A4-es méretű zászló elkészítése történt. 
Idei évtől az egyesületnek lesz egy új hivatásos halőre Dömsödi Zoltán személyében, aki csak 
az üzemanyag költség elszámolását kéri. Más juttatásokra nem tart igényt. 

Az elnöki beszámolót 10 igen, 0 tartózkodom, 0 nem szavazattal a tagság elfogatta. 

A Derekegyházi Horgász Egyesület 2021 évi Mérleg bemutatása, elfogadása. Felügyelő 
Bizottság beszámolója 

Fodor László megkéri Nagy Zoltán felügyelő bizottság elnökét a 2021-es év mérlegének 
bemutatására, beszámolója megtartására. 
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A tavalyi évben 435610 Ft mínusszal zárt az egyesület. Ami azt jelenti, hogy az előző évhez 
képest ennyivel költött többet. A főkönyvi kivonaton kettő tétel van, ami magyarázatra 
szorulna, ez egy befejetlen beruházás címszó alatt futó tétel, aminek összege 575700 Ft, 
illetve a nem létező pénztárban van 5300 Ft. Ezekre a könyvelőtől sajnos magyarázat még 
nem érkezett.  
Mivel nem rég óta vagyok tag és ezt a pozíciót is nem olyan rég óta töltöm be ezért az 
egyesület működésébe nem láttam bele, hogy milyen eszközökre volt szükség vagy mire nem, 
ezt meghatározni nem tudom. Azt viszont tudom, hogy 560000 Ft irodai berendezésekre, 
felszerelésekre lett költve, amiknek meg van az ellen párja a tönkre ment eszközökről, 
amikről a selejtezési jegyzőkönyv készült. Úgy gondolom, hogy ez már bőven kompenzálja a 
hiányt ugyanis ezek a kiadások ugye nem minden évben esedékesek. Ezek tekintetében akár 
pluszosan is zárhattuk volna a tavalyi évet. Én nem látom azt a mértékű veszteséget, amit az 
előző elnök jelzett.  
 

A 2021-es mérleget, és a felügyelő bizottság beszámolóját 10 igennel, 0 tartózkodómmal, 0, 
nem szavazattal a tagság elfogatta. 

 

Fegyelmi Bizottság beszámolója 

Fodor László felkéri Molnár Sándor fegyelmi bizottság elnökét, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 

A tavalyi évben a bizottság össze hívása nem történt meg egyszer sem. Feljelentéssel járó 
szabálysértés nem történt. 

A fegyelmi bizottság beszámolóját 10 igen, 0 tartózkodom, 0 nem szavazattal a tagság 
elfogatta. 

 

Hozzászólások, válaszadás, határozathozatal 

Az egyesületi tagdíjat 13 tagtársunk nem fizette be az idei évben. A tagdíj hátralék 
rendezésére többször is fellettek szólítva. Erre érdemben nem reagáltak. Az alapszabályban 
leírtak szerint ezen személyek sorsáról a közgyűlésnek kell dönteni ezért, szavazásra 
bocsájtjuk, hogy ennek a 13 főnek a kizárása az egyesületből megtörténjen-e. Ez nem azt 
jelenti, hogy nem lehetnek tagok többet, hanem, hogy ezután már csak új belépőként 
válthatnak nálunk engedélyt. 
A jelenlévő tagság 10 igen, 0 tartózkodom és 0 nem szavazattal, ezen 13 fő tagságának 
megszüntetéséről döntött. Levél formájában lesznek értesítve a tagságuk megszünéséről. 

Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. 

19:30-kor a közgyűlést Fodor László berekesztette 
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Fodor László  Schrantz Viktor 

Elnök   Jegyzőkönyv vezető 

 

     
Gólián Béláné  Gyevi Szabó Imre 

Jegyzőkönyv hitelesítő  Jegyzőkönyv hitelesítő 


