
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

amely készült 2011. január 8. napján 16.15 órakor a Lipóti Sporthorgász Egyesület 
megismételt rendes közgyűlésén az egyesület székhelyén. 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok:   
 
                 
                  1.) Beszámoló a 2010. évben végzett munkáról, a 2011. év feladatai.     

            Előadó: Hegyi Tamás a HE elnöke. 
        
       2.) 2010. év zárszámadása, vagyonmérleg ismertetése, a 2011. évi 
           költségvetés beterjesztése. 
           Előadó: Fazekas László, a HE titkára. 
 

  3.) A horgászrend ismertetése, javaslat a tagdíj és az egyéb díjak 
mértékének megállapítására. 

          Előadó: Fazekas László a HE titkára. 
 

                  4.) A Felügyelő Bizottság beszámolója. 
                      Előadó: Bogdán Róbertné, a Felügyelő Bizottság elnöke. 
 
                  5.) A Fegyelmi Bizottság beszámolója. 
                      Előadó: Hegyi Tamás a HE elnöke. 
 

6.) A Fegyelmi Bizottság elnökének megválasztása. 
 
7.) Egyéb ügyek. 

 
Hegyi Tamás az egyesület elnöke - továbbiakban levezető elnök - köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes, mivel 
azon a 155 tagból 70 fő megjelent. A mai napon 16.00 órára összehívott közgyűlés 
határozatképtelen (62 fő) volt, ugyanakkor az alapszabály értelmében a 16.15 órára, 
ugyanezen napirendi pontokkal ismételten összehívott közgyűlés a megjelent tagok 
számától függetlenül határozatképes. 
 
Javasolta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Palatinus Jánost, jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Bogdán Róbertnét és Dániel Józsefet, majd ismertette a napirendi pontokra a fentiekben 
tett javaslatokat. 
 
Miután az elhangzottakkal kapcsolatban új javaslat nem érkezett, a levezető elnök kérte 
a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontokról, valamint a jegyzőkönyvvezető és a 



jegyzőkönyv hitelesítők személyéről. 
 
 
Egyhangú szavazás után a közgyűlés meghozta az alábbi 
 
 

1/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta, megválasztotta dr. 
Palatinus Jánost jegyzőkönyvvezetőnek, Bogdán Róbertnét és Dániel Józsefet 

jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
1. napirendi pont 
 
Az elnök köszönetet mondott az egyesület támogatóinak, így a Községi 
Önkormányzatnak, Tóth Péter és Fazekas Imre magánszemélyeknek. 
Beszámolójában (amely a jegyzőkönyvhöz mellékletben csatolva) kitért a haltelepítések 
tapasztalataira, a hagyományos Horgászbál és Horgászverseny értékelésére, a 
pályázatok eredményeire. 
A 2011. év fő feladatai között kiemelte a haltelepítéseket (nagy hangsúlyt fektetve a 
ragadozó halakra, valamint a kárászra), a lefolyó csatornák halászati joga 
megszerzését, a Holt-dunai halrács építésének befejezését és vízügyi 
engedélyeztetését. 
 
A beszámolót követően a levezető elnök megnyitotta a vitát az elhangzott napirendi pont 
felett, kérve a tagok hozzászólását, javaslatait. 
 
Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök elrendelte a szavazást. 
 
Egyhangú szavazás után a közgyűlés meghozta az alábbi 
 
 

2/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés elfogadta a vezetőség beszámolóját az egyesület 2010. évi 
tevékenységéről, illetőleg a 2011. évi feladatokról. 

 
2. napirendi pont 
 
Fazekas László titkár ismertette a vezetőség beszámolóját a 2010. év pénzügyi 
helyzetéről, a jegyzőkönyvhöz csatolt mellékletben rögzített zárszámadást és a 2011. 
évi költségvetés főbb számait. 
 
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök elrendelte a 
szavazást. 
 



Egyhangú szavazás után a közgyűlés meghozta az alábbi 
 
 

3/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés elfogadta az egyesület külön íven csatolt 2010. évi zárszámadását 
és vagyonmérlegét, valamint a 2011. év           költségvetését. 

 
3. napirendi pont 
 
Fazekas László titkár ismertette a vezetőség javaslatait azzal, hogy a horgászrend, 
valamint a tagdíj és egyéb díjak mértékének módosítását a vezetőség nem látta 
indokoltnak, majd a javaslatok megtárgyalására tett indítványt. 
 
- Makai József véleménye szerint a tavalyi évben a korábbiaknál kevesebb hal volt a 
vizekben, ezzel indokolta a napi jegyesek számának csökkenését is, ugyanakkor 
javasolta az éjszakai horgászat engedélyezését az engedély nélküli horgászok 
kiszorítása érdekében. A napirend előadójának válasza (későbbiekben válasz): a tavalyi 
évben kevesebb volt a telepítés, elsősorban a ponty, ugyanakkor nagyobb 
mennyiségben telepítettünk kárászt, csukát és amurt. A vezetőségnek van információja 
jogosulatlan halászatról, azonban visszaszorítását nem az éjszakai halászat 
engedélyezésében látja. 
- Lukács Norbert támogatta az éjszakai horgászat engedélyezésére tett javaslatot. 
- Kollár Péter ellenezte az éjszakai horgászat engedélyezését, szerinte napnyugta után 
már nem lehet fogni, ugyanakkor a szaporulat hiányára, illetve a nagyobb halak 
vonzerejére hivatkozva megszüntetné a maximum 6 kg-os fogási határt. Aggodalmát 
fejezte ki a Holt-Duna vízi növényzete pusztulását elemezve, különösen a gyékény és a 
fűzesek száma csökken a vízszint növekedésével párhuzamosan, ezért javasolta 
szakember bevonását, megvizsgálni, hogy a növényzet pusztulása milyen hatással van 
a halállományra.fák pusztulását emelte ki. 
válasz: a vezetőség megvizsgálja a javaslatot. 
- Lázár László véleménye szerint az egynyarasan telepített pontyok eltűnnek a vizekből, 
ezeket nem lehet kifogni. Elmondása szerint sokan nem tudnak a 6 kg-od limitről, ezért 
azt el kellene törölni. 
- Dániel György ellenezte az éjszakai horgászatot, míg Kovács Tibor szavazást javasolt 
a kérdésben. 
- Fazekas Imre szerint nincs értelme a nagy halas tilalomnak. 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, a közgyűlés meghozta az alábbi 
 
 

4/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a külön íven megfogalmazott , mellékletben a 
jegyzőkönyvhöz csatolt, változatlan Horgászrendet, valamint a tagdíjak és egyéb díjak 

mértékét. 
 



4. napirendi pont 
 
A levezető elnök felkérésére Bogdán Róbertné a Felügyelő Bizottság elnöke röviden 
beszámolt a bizottság tevékenységéről, amely a tárgyévben figyelemmel kísérte az 
egyesület gazdálkodását és működését, szabálytalanságot nem tapasztalt. 
 
Hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök elrendelte a szavazást. 
 
A közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi 
 
 

5/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.  
 
5. napirendi pont 
 
Hegyi Tamás elnök előadta, hogy Gede László, a fegyelmi bizottság elnöke a tavalyi 
közgyűlést követően lemondott, azonban fegyelmi ügy nem volt, így nem kellett időközi 
választást tartani. 
Előadta, hogy a vízek mentén, különösen a Kengyátó-II. tó környékén nagy a szemét, 
ennek megszüntetése az egyik fő feladat lesz az év során. 
Kihangsúlyozta, hogy csak konkrét információ alapján indulhat fegyelmi eljárás, ezért 
kérte a tagságot, hogy megalapozatlan "mendemondákkal" ne terheljék a vezetőséget. 
 
Hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök elrendelte a szavazást. 
 
A közgyűlés egyhangúlag meghozta az alábbi 
 
 

6/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés elfogadta az Elnök beszámolóját a fegyelmi helyzetről. 
 
6. napirendi pont 
 
A levezető elnök bejelentette, hogy Gede László, a fegyelmi bizottság elnöke a tavalyi 
közgyűlést követően lemondott tisztségéről, ezért a Fegyelmi Bizottság élére új elnököt 
kell választani. A vezetőség nevében a tisztségre Ledó Gábor sporttársat javasolta, aki 
alkalmas a feladat ellátására és vállalja a jelölést. 
Vass József Baranyai Tamást jelölte, aki azonban a jelölést nem vállalta, így a jelölést 
követően a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy Ledó Gábor felkerüljön a 
jelölőlistára. 
 
Más jelölés nem hangzott el, ezért a levezető elnök elrendelte a szavazást. 
 
A közgyűlés egyhangú szavazással meghozta az alábbi 



 
 

7/2011. számú közgyűlési határozatot: 
 

A közgyűlés megválasztotta a Fegyelmi Bizottság elnökének Ledó Gábor 9233 Lipót, 
........................................................ szám alatti lakost.  

 
7. napirendi pont 
 
Egyéb ügyek között Lázár László előadta, hogy véleménye szerint a Bokrosi tóra, 
amelybe az egyesület évente 250 kg pontyot telepít, szükségtelen költeni, mivel a 
vízterület tulajdonosa nem partnere az egyesületnek, a horgászati jogról mondjunk le. 
válasz: Fazekas László titkár: 2009-ben 174 kg hal került kifogásra a tóból a 
fogásnaplók alapján, amely kizárja, hogy a stratégiai jelentőségű jogról az egyesület 
lemondjon. 
- Losonczi József indítványozta, hogy a közgyűlés végén adózzunk az elhunyt 
horgásztársak emlékének. 
- Steiner Antal elmondta, a felső méret korlátozást szükségtelen fenntartani, a halak 
eltűnnek a vizekből a jogosulatlan halászat következtében, ezért az ellenőrzéseket 
fokozni kell. 
- Makai József elmondta, több telepítés kellene, ehhez azonban szükséges lenne a 
tagdíjemelés. Véleménye szerint a Bokrosi tó körüli utak javítása felesleges, helyette az 
alaptavakra költsön az egyesület. válasz: Hegyi Tamás: évente a tagdíj befizetések 
duplájának megfelelő összegben telepítünk. Az útjavítás szükséges volt, egyébként az 
erre fordított költséget a Püski Egyesülettel közös halasításból levonhatjuk. 
- Szabó József a tervezett iszaptalanításhoz kapcsolódva javasolta, hogy a Kengyátó-I. 
tóból legyenek kiszedve a korábban elhelyezett fakarók. válasz: Hegyi Tamás: már 
történt kiszedés, amelyhez a továbbiakban a tagok segítségét várjuk. 
- Kollár Péter szerint nem igaz, hogy a tavakban kevés a hal. A Bokrosi tó körüli 
útjavításokra szükség volt, ugyanakkor a horgászati jogról lemondani nem szabad. 
Egyetértve a vezetőség terveivel, véleménye szerint a csatlakozó csatornák, így a Koltai 
csatorna megszerzése fontos. 
- Fazekas László a tavak környékének egyik legnagyobb problémájáként minősítette az 
elhagyott üvegek okozta természetkárosítást.. 
- Écsi Jenő a Megyei Horgászszövetség képviseletében beszámolt arról, hogy a 
Dunával összekötő csatornák felújítása folyamatban van, majd vázolta a megyei 
szövetség stratégiai terveit.  
- Sulyok Attila a Községi Önkormányzat képviseletében a vitához kapcsolódóan a 
Holt-Duna vízszint szabályozásáról beszélt, amelyre évente terv készül, a tervezés 
folyamatában a horgászegyesület is érvényesítheti érdekeit. Elmondása szerint az 
egyesület községi megítélése jó, ugyanakkor az önkormányzat álláspontja szerint a 
Kengyátó-II. tó környzete elhanyagolt, szükséges a rendezése. 
 
Miután több napirendi pont, illetőleg hozzászólás nem volt, a levezető elnök az 
egyesület közgyűlését 17.50 órakor berekesztette, egyben bejelentette, hogy a 
horgászjegyek árusítása január 15-én kezdődik. 
 



K.  m.  f. 
 
 
 
 

........................................     ........................................ 
Hegyi Tamás      dr. Palatinus János 
levezető elnök      jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
........................................     ......................................... 
Bogdán Róbertné      Dániel József 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


