
Jegyzőkönyv

amely kószült a Lipóti Sporthorgász EgyesüIet 2022. január 22. napján 14.30 Órakor

megtartott megismételt közgytílé s&ől az egyesület székhelyén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerinti egyesületi tagok 30 fő

Dániel József az egyesület elnöke, mint a közg|ilés tevezető elnöke bejelenti, hogy a 2022.
január 22. napján 14.00 őrfua meghirdetett közgyulés nem volt határozatképes, ezért a jelen

közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számátől
fi.iggetlenül határozatképes.

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Szkalka Krisáiánt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Madarász
Attila és Steiner Antal tagokat.

Aközgyiilésa javasoltakategyhangúlagelfogadta.

Napirendi pontok: a mellékelt meghívó szerint

A Vezetőség beszátmolóját Dániel József elnök terjeszti elő, aki köszönti a megjelenteket,
majd ismertetí a jegyzőkönyvhöz mellékletben csatolt beszámolót,továbbá az egyesüiet2022.
éwe terv ezett feladatait.

A beszárnolóhoz Németh Kornél frlzött hozzászőlást, aki elmondta, hogy a családi
horgászverseny megre ndezéséhez vóleménye szerint a Kemping területe nem me gfele lő.

Eá követően a közgyűlés egyhangűIag, tartőzkodás és ellenszavazat nélkiil meghozta az
alábbi

1 l 2022. (1.22.) számú Köz gyűlés i batár ozatot:

A vezetőség beszámolóját a közgyűlés elfogadta.

2. Tájékoztató a 202l. év bevéte|etről és ktadásairőI" a 2021. év merlege és a 2022. év
költsésvetése el fo sadása

Fazekas LászIő titkár ismertette az egyesület bevóteleit, kiadásait a tárgyévről (Mellóklet
szerint), majd javaslatot tett a beszámoló ós mérlegadatok elfogadására.

Miután a napirendhez hozzászólás nem volt, a közgyűlés egyhangúlag, tartőzkodás és

ellenszav azat nólktil meghozta az alábbi

2 l 2022. (I.22.) sz á m ú Kö z gyűlé s i határ ozatot :
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1. Beszámoló a 2021. évben végzett munkáról. haltelepítésekről. valamint a 2022. év
tervezett feladatairól



A közglűlés a mérleget és a 2022. évi költségvetést elfogadta,
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3. A horgászrend ismertetése. javaslat a tagdíj és eg}iéb díjak mértékónek megállapítására

Dániel József ismertette a vezetőség javaslatait, horgászrend váhoztatása a kettes horog
engedélyeztetése a halszeletes és élőhalas horgászatnál.
Szavazás:16 fti igen, ellene: 12 fő, tartózkodolt:2 fő.
Ponty alsó mérethatár felemelése 30 cm-ről 35 cm-re .

Szavazás;
egyhangúlag elfogadva
Jegyárak változása:
Tagdíj emelés: 7000 ft-ról egységesen mindenkinek 10000 ft-ra.
Szav azás : Egyhangúlag el fo gadva.
Területi jegy emelése: 15000 ft-ről 18000 ft-ra
S zav azás : e gyhangűlag elfo gadva.
Halasítás új belépő tagoknak: 30000 ft-ról 35000 ft-ra.
Szav azás : egyhangúlag elfogadva.
Társadalmi munka megváltása: 15000 ft-ről 20000 ft-ra.
Szav azás : egyhangúlag elfo gadva.
Eves jegy áranemtagoknak: 40000 ft-ről 50000 ft-ra.
Szav azás: egyhangúlag elfogadva.
Napi jegy: 4000 ft-ről5000 ft-ra.
S zav azás : e gyhangúlag e l fo gadva.
Heti jegy: 12000 ft-ról 15000 ft-ra.
Szav azás: egyhangúlag elfogadva.
Kedvezrnényes tagdíj fenntartás ami 1000 ft.volt megszíínt.A tagdijat egységesen meg kell
ftzetni.
Szav azás : e gyhangúlag elfo gadva.
Hozzászőlás ok : nem volt
Eá követően a közgyűlés egyhangtíag, l'artőzkodás és ellenszavazat nélktil meghozta az
alábbi

3 l 2022. (I.22.) számú Köz gyűlés i határ ozatot:

A közgűlés a Horgászrendet, valamint az eglesületi tagdíj és a bérletek, jeglek árának
v álto z ás ára tett j av asl at okat elfo gadta.

4. A Felügyelő bizottság beszámolója

A Felügyelőbizottságjelentését Baranyai Tamás FB elnök tette meg (beszámoló mellékelve),
a beszámolőboz hozzászőlás nem érkezelt, így a közgyűlés egyhangúlag, tartőzkodás és
ellenszavazat nélktil meghoáa az alábbi

4 / 2022. (I.22.) sz á mú Kö z gyűlé s i határ ozatotz

A Felügyelő Bizottság jelentését a közgyűlés elfogadta.



5.A Feg,velmi bizottság beszámolójaA Fegyelmi bizottságjelentését Söveges József
igazolt híányzása végett Dániel József elnök ismertette (beszámoló mellékelve), a
beszámolóhozhozzászólás nem érkezett, igy aközgyúlés egyhangúlag, tartózkodás és
ellenszavazat nélkíil meghozta az alábbi

5 l 2022. (I.22.) számú Közgyűlés i határ ozatotz

A Feg\,,elmi Bizottság beszámolóját a közgllűlés elfogadta.

6. Egyéb ügyek
Fazekas Lászlőjavaslata,hogy indokolt esetben saját tagunknak a megszíint tagság után,két év
kihagyás esetén eltekintíink az űjbőli halasítás megfizetés étőI avezetőség elbírálása alapján.
Szav azás: egyhangúlag elfo gadva.

Bartalos Zoltán kórdése: Mivel a megsztirrt második területi jegy, van -e lehetőség a
dar ab szám me gemelé s ére ?
YáIasz: Dániel JÓzsef :Mivel most a tagdlj és a területi jegy átameglett emelve,
nem szereürénk a tagokat további áremeléssel megterhelni.

Fazekas BalÍ"zs kérdése: Az egyesületi tagok vásárolhatnak-e napijegyet,ha megfogták a20
db nemes halat?
YáIasz: Dániel József A horgásztagok napijegyet nem vásárolhatnak.

Németh Komél kérdése: A tewezett családi horgászverseny helyszínét nem találja
megfelelőnek, javasolj a akengyéúó tó helyszínét.
YáIasz: Dániel József a helyszín még nincs eldöntve.

Kollár Péter kérdése:A régi kemping területén történt építkezést ki csináltatta?
Yálasz: Fazekas Balérs a munkát az önkormányzat csináltatta és ezután még további
munkálatok lesznek.

Daniel JÓzsef javaslata hogy telepítési tilalom idején a napi és heti jegyet előre megváltóknak
engedéIyeznlk a Holt Dunán történő horgászatot.
Szav azás: 2 8 igen 1 -nem szav azat I -tartőzkodás mellett elfogadva.

Miután tÖbb napirendi pont nem volt, a közgyűlést Dániel József levezető elnök 15_30_

Dániel József
levezető elnök
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j egyzőkönyv-hitelesítő
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