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KészÜlt: A Lipóti §porthorgísz Egyesület 202l, -O1.06.-án megtartott vezetőségi üléséről.
Helye: Dániel József egyesületi elnök lakóháza. Lipót Rákóczi út

Jelen vannak: DánielJózsef elnök
szkalka krisztián
Hegyi Csaba
kovács Tibor

Hornyák Tamás
§teiner Antal
Fazekas László vezetőségi tagok
Baranyai Tamás FB elnöke.

Jegyzőkönyv vezetőnek Fazekas Lászlót, Hitelesítőknek : kovács Tibort és §zkalka krisztiánt
választotta a vezetőség.
Napirendi pontok:
L./ Az elnök beszámolója a 2020-as év eseményeiről,

7. / Hor gászrend m ódosítási javaslato k megtá rgya l ása
3./ zaZL évitagdíjak és egyéb díjakróldöntés
4.1 Tagfelvételek
5.1 ZOZL évi ha|asítiásiés egyéb ügyek megtárgyalása.
Az elnök által előterje§zteü napirendeket a jegyzőkönwvézető és hitelesítők személyét a
vezetőség egyhangúlag elfogadta.

l,. Besámoló a 2020-as évről
Az elnök az elkészített pénzügyi bevétel-kiadás, a végrehajtott halasítások és rendezvények
meg-valósulását ismertette, A 2020-as évet pénzügyileg sikeresnek minősítette.5550 kg halat
telepítettünk.

Z, l Horgászrend változtatási javaslatok.
Az elnök ismerteti hogy a horgászrenden több helyen kellene változtatni.
Részben a megjelent Ú1 állami horgászrenhez, de döntő többségükben az egyesület
sajátosságaihoz igazítaniszükséges. Ezek az alábbiak szerint kerültek előterjesztve:

ésszerűbb és az igazságossági szempontoknak megfelelően változtatni kellene :

a,l k l-es távon is legyen az éjszakai horgászat engedélyezve.
lgy minden tavunkon egységes szabályozás legyen.

Határozat: A javaslat egyhangúan elfogadva
b./ A csuka méretkorlátozását 45-ről 50 cm-re emeliük.
Élőhalas és halszeletes csalival való horgiászatnát a háromágú horog használat betiltása.

Helyette csak egyágú horog legyen használható. lndoka: az elmrilt évben sikerült több csukát
telepítení. Az élőhalas un. nyeletéses horgászat a méreten aluli csukáknál nagy kárt tud okozni, mivel
a mélyre nyelt horog kiszedése csak durva sérüléssel lehetséges és ebbe a hal belepusztul. Úgy a
méretkorlátozással mint a horoggal a csuka állományt védeni kell.

Döntés: 4:3 szavazati aránnyal a hármashorog betiltása a elfogadva.
c,l A magántulajdonú csónakok tulajdonosai visszaéltek az eddigi nem ponto§an

fogalmazott jogukkal, és hosszabb időre maguk formáltak jogot a használatára. Változtatásijavaslat: A
csónak tulajdonosának csak az a xemély tekinthető akivel az egyesület szerződést kötött, plusz egy
személyt megnevezhet aki a csónakot ingyen használhatja! Ez a jog át nem ruházható.

Döntés: A javaslat egyhangúlag elfogadva.
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d.l A7 ifiúsági horgászainknál ugyanazok a feltételek { két bot 20 db nemes hal}mint a
felnőtteknél,mivel a jegyáruk lényegesen olcsóbb volt. Javaslat: A jegyárat egységesítsük: az ifjúsági és
felnőtt jegy ára azono§ leg|en,

Döntés: Egyhangúlag elfogadva.
f./Nyugdúas kedvezményes területi jegy megszüntetése és egységesítése a felnőtt jegy árával.

Döntés: Egyhangúlag elfogadva.
e./ Gyermekjeggyel csak 4 db nemes hal legyen elvihető 6 db helyett.
Döntés: Egyhangúlag elfogadva
g.l 

^z 
ellenőrijelzések alapján több személy esetében fordult elő hogy a kifogott hal

súlyát jelentősen felülbecsülik és úgy írják be a fogási naplóba. Ezzel a { csellel} lehetőséget
adnak hogy a később kifogoü nagyobb halra cseréljék ki, a kisebbet visszaengedve, Mivel a szabályok
szerint a kifogott és szákba tett hal cseréje tilos, így ellenőrzéskor nem buknak le. Javaslat: A mérce
mellé legyen kötelező a mérleg használata is mint kötelezö felszerelés.

Döntés: Minden horgász köteles üzemképes mérleget és mérőszalagot magánál tartani.
( egyhangú )

h./ A compó neme§ hal be kell írni a fogási napló megfelelő rovatába, de a 3B darabba nem
számít bele Max 10 db/ év fogható belőle.

A vezetőség felkéri az elnököt hogy kozérthetd egyszerű formában szerkes§ze meg a horgász
rendet a 2021 évre.
Mivel minden horgássz felé hitelt érdemlő módon kell bizonyítani hogy az egyesület szabályaiban a
megváhozott pontokat tudomásul vette, ezért a2O2t évi horgászjegyek kiadásánál mindenkinek kell
új horgászrendet adni és az átvételkor aláírásával igazolni kell .

3. napirendi pontl 2021 évi diiak, iegyánk.
Javaslatok a változásra:

A nyugdíjas - felnőtt és az ifjúsági éves területi jegy egységesen. 15000 ft
-_ Tagdíj: Felnőtt 7000 ft

Nyugdíjas kedvezményes: 5000 ft
lfjúsági kedvezrnényes : 3500 ft

* Napijegy: 2 db nemes halat foghat : 4000 ft
* Hetijegy: 5 db ,, ; 12000 ft
_ Éves területi jegy : : 40000 ft
* Társadalmi munka megváltás: : 15000 ft
_ Második területi jegy tagoknak: 15000 ft ra változzon,
Dönté§: A fenti díjváltozások 5:2 arányban elfogadásra kerültek.

4, napirendi pont: Tagfelvételek.
Kérvényt adott be egyesületünk höz: Megyimóri lstván Határozat: elfogadva

Kiss Péter László elfogadva
Hanák Attila János elutasítva

A fenti határozatok: egyhangúak voltak.
5. napirendi pont: Tervezett halasítások elfogadása:
Tervezve: március: április, május, június,július hónapokra 1000-1000 kg auguszttlsvégén:1000 kg

Október hónapban: pénzügyi lehetőségtől függően.
Az egyesület költségeit a várhatóan növekvő bevételekkel arányosan a 2a2a évivel arányosan tervezi.
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