
Közgyűlési jegyzőkönyv 
 

1 

Készült: A Derekegyházi Horgász Egyesület Közgyűlésén 2022. 10. 28. Derekegyház 306/2 

hrsz. alatti székhelyen. 

Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint 20 fő 

A Közgyűlés napirendje: 

1. Határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása. 

2. Gazdasági vezetői poszt személyi változásának megbeszélése, elfogadása. 

3. Alapszabály módosítás megbeszélése 

4. 2023. évi árváltozások elfogadása 

5. A kárókatona és a hód gyérítése pályázat megbeszélése 

6. Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése pályázat 

megbeszélése 

7. Hozzászólások, válaszadás, határozathozatal 

Fodor László elnök megnyitja 18:00 – kor a közgyűlést. Megállapítja, hogy a 260 tagból, 20 

fő jelent meg, így a Közgyűlés határozatképtelen. A megismételt Közgyűlés időpontja 2022. 

10. 28. 18:30 

A megismételt Közgyűlést megnyitja, 18:30-kor ugyanazon napirendi pontokkal. A napi rendi 

pontokat ismerteti a jelenlévő tagokkal. 

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és szavazatszámlálójának Schrantz Viktort, valamint a 

jegyzőkönyv hitelesítőjének Gólián Bélánét és Nagy Zoltánt kéri fel. A jelenlévő tagok 19 

igennel, 0 nemmel és 1 tartózkodással egyetértenek. 

Gazdasági vezetői poszt személyi változásának megbeszélése, elfogadása: 

Gólián Béláné 2022. 12. 31.-ei dátummal lemond, a gazdasági vezetői posztjáról. Helyére 

sikerült egy horgász egyesületi tagot találni Kis Cecília személyében, aki szívesen elválalja 

ezt a posztot. Ezt a változást szavazásra bocsájtotta Fodor László. 

Ami 17 igen, 0 nem és 3 tartózkodó szavazattal elfogadva 

2023. évi árváltozások elfogadása 

A 2022. 05. 15.-ei közgyűlésen a tagok tájékoztatva lettek, hogy az emelkedő hal árak miatt 

szükséges lenne a tagdíj, területi engedély és napi jegy árainak emelésére, hogy valamennyire 

tudjuk tartani az éves halgazdálkodási tervben leírt telepítési mennyiséget. Akkor a tagdíj 

4000 Ft-ra, a területi jegy 14 000 Ft-ra és a napijegy 3500 Ft-ra történő emelését javasoltuk. 

Területi jegy árának változását 14 igen, 2 nem és 4 tartózkodással elfogadva. 

A napijegy árának változását 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadva 

A tagdíj árváltozását 16 igen, 0 nem, 4 tartózkodással elfogadva 

A kárókatona és a hód gyérítése pályázat megbeszélése  

Az egyesületnek lehetősége lenne ez év október 31.-ig pályázni a Kórógyon megjelenő 

kormoránok gyérítésére. Ez egy utólagos finanszírozású pályázat, de 100%-ba visszatérítik a 
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ráfordított összeget. A kormorán gyérítést csak és kizárólag hivatásos vadász végezheti, ezért 

a vízterületen megtalálható 4 vadásztársasággal megállapodást kell kötni. 18 igen, 0 nem, 2 

tartózkodás mellett a közgyűlés arra jutott, hogy benyújtjuk a pályázatot 

Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése pályázat 

megbeszélése 

Ez év október 31.-ig lehetőség lenne pályázni haltelepítésre. Ami a következő évben, 2023-

ban történne meg. A pályázat keretén belül lehetőség lenne 1 millió ft értékű hal vásárlására, 

amiből legrosszabb esetben 50%-át legjobb esetben 30%-át kellene az egyesületnek állnia. Az 

egyesület pénzügyileg ezt megengedhetné magának. A pályázat előírja, hogy nem egyetlen 

halfaj telepítésére költhető ez az összeg, ezért a meghatározott összeg 50%-a lenne 3 nyaras 

ponty, a maradék 50%-a 3 nyaras keszegfélék lennének. Sikeres pályázat esetén a telepítés 

2023 márciusában valósulna meg. 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodással megszavazta, a pályázat 

benyújtását a jelenlévő tagok. 

 

Hozzászólások, válaszadás, határozathozatal 

Az egyesület szeretne a kórógyon törpeharcsa gyérítést végezni. Ehhez kellene az egyesületi 

tagok segítsége is. A varsák kihelyezésében, illetve felszedésében. A gyérítéshez venni 

kellene 20 db varsát, 10 pár szúrás biztos kesztyűt, 2 db henteskötényt illetve a csalogató 

anyaghoz száraz kenyeret. Az összeszedett törpeharcsák tárolásában Palásti László segítene, 

illetve az elszállításában is. Kerekes Attila jelezte, hogy ő is szívesen támogatná a gyérítést és 

felajánlott további 10 db varsát az egyesület részére. A varsák a derekegyházi alatti szakaszon 

illetve a lapistói, papteleki zsilip közötti szakaszon lennének lerakva.  

17 igen, 0 nem és 3 tartózkodommal megszavazta, hogy legyen törpeharcsa gyérítés. 

Az elnökségi ülésen beszéltünk róla, hogy, ha Kiss Cecíliát megszavazzák a közgyűlésen, 

akkor szeretnénk az ő munkáját valamivel honorálni. Mivel az egyesületi tagoknak elég sok 

mindent fog intézni. Ezt úgy gondoltuk, hogy egy határozat formájában fektetnénk le. 

A határozat pedig így szólna: 

Kis Cecíliát, amíg a gazdasági vezetői pozíciót betölti a Derekegyházi Horgász Egyesületnél, 

addig tiszteletdíj illetné. Ennek az összege a mindenkori területi jegy árával egyezne meg. 

Ezen határozat 2023. 01. 01.-től a pozíció betöltéséig érvényes. 

A határozatott szavazatra bocsájtás után, 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodommal a közgyűlés 

elfogadta. 

Az egyesület pályázott NEA-s pályázatra, aminek az összege 350 000 ft. Ezt az összeget 

irodaszerek, toner, bérleti díjjak megvásárlására, kifizetésére fogja fordítani. Illetve egy 

feltöltő kártyás alap készüléket fog venni, amin majd Cilit lehet elérni. Erre azért lesz szükség 

mivel, megadott napokon és időben lesz csak fogadó idő az egyesület irodáján, és ehhez a 

megadott telefonszámon kell előre egyeztetni az időpontot. Az iroda nyitvatartási idejéről 

tájékoztatás majd később lesz. 
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A 2023-as évtől kötelező lesz a HORINFO rendszeren keresztüli jegy értékesítés. Ha ebbe az 

egyesület nem megy bele, akkor pályázati lehetőségünk sem lesz. A rendszer használatáért 

fizetni kell, aminek az összege területi jegyenként 1,5%. Arról, hogy mit, mennyit és hova 

kell majd a következő területi jegy váltásánál utalni, mindenki kap majd értesítést, levél 

formájában. 

Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. 

19:50-kor a közgyűlést Fodor László berekesztette 

 

 

 

             

Fodor László  Schrantz Viktor 

Elnök   Jegyzőkönyv vezető 

 

     

Gólián Béláné  Nagy Zoltán 

Jegyzőkönyv hitelesítő  Jegyzőkönyv hitelesítő 


