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TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET 

POGÁNY 

 

TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK JAVASLATAI  

A 2013.ÉV FELADATAIRA 

A tevékenység főbb irányai: 

 A bevételek növelése tagfelvétellel, napijegy bevétellel, kiadások területén tovább folytatni a 
takarékos gazdálkodást 

 A haltelepítési terv megvalósítását úgy, hogy a minimum szintről indulva a reális lehetőségek 
figyelembevételével lehessen növelni a haltelepítések számát és súlymennyiségét 

 A taglétszám stabilizálása, tagfelvételnél továbbra is körültekintően eljárni, kiszűrve a máshol 
fegyelmezetlen magatartást tanúsítók jelentkezését, felvételét. 

  Reális számvetéssel- figyelembe véve a tagság pénzügyi teherbíró képességét – kialakítani a 
díjtáblázatot 

 horgászrend ésszerű pontosítása  

 érdemi szintű együttműködés fenntartása az önkormányzattal, más szervekkel, 
egyesületekkel 

Részleteiben: 

Horgászlétszám, horgászdíjak: 

 Tagfelvételnél továbbra is a felvételi bizottság általi előzetes kontroll alkalmazása, 

mindemellett a taglétszám növelése, felső határ viszont a 200 fő legyen 

 A díjfizetés nélküli tagság fenntartása cikluson belül csak egy alkalommal, a tagfenntartói 

díjfizetés fenntartása, de cikluson belül korlátozni az igénybevétel számát, a pártoló tagsági 

viszony megszüntetése 

 A tagdíj befizetés határidejét kitolni május 31-ig 

 engedélyárak növelése: területi engedély: 46000.-ft, napijegy 2800.-ft, részleteiben a 

díjtáblázat alapján 

 Az év indításakor a tervezett új tagdíj befizetése, majd közgyűlés után  az elfogadottra való 

korrigálása, amennyiben szükséges. 

Halasítás: 

 Ponty telepítés: áprilistól  a várható költségvetési bevételek függvényében  8000 kg 

összsúlyig, havi bontások a honlapon 

 Dunai dévérkeszeg telepítés: A megyei szövetséggel együttműködve tavaszi  időpontban  

1500  kg mennyiségban 

 Sziki ponty: árajánlat kérése és legfeljebb 200 kg-ig 

 Afrikai harcsa:  június-júliusban-augusztus hóban 400- 400-400 kg havi bontásban, összesen 

1200kg. 
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Halőrzés, horgászrend: 

halőrzésben a jelenlegi szisztéma fenntartása és fokozott vezetőségi kontroll az éjszakai horgászat 

ellenőrzésére 

horgászrendben a jelenleg érvényben lévő szabályok fenntartása mellett csak néhány pontosítás 

alkalmazására javaslat: 

 a tagság igényeit is figyelembe véve a horgászidény meghosszabbítása december 31.-ig (jég 

beálltáig) 

 kempingezés továbbra is tiltott, de a sátorozás ügyében döntsön a közgyűlés 

 a horgászkészség bedobása a parttal merőleges legyen 

 mivel a tó keleti partja számunkra idegen terület, ott nem engedélyezett a parkolás, csak a 

kijelölt parkolóban, melynek területe a tó nyugati oldalán táblával jelölt terület, illetve a 

halőrház mögötti terület. 

 Gépkocsival a keleti  oldalon a felső úton be lehet menni a horgászállásig, a horgászkészségek 

lerakása után vissza kell állni a kijelölt parkolóba. Az alsó út gépkocsival, motorkerékpárral 

való használata nem engedélyezett. 

Tó fenntartás, üzemeltetés: 

 vízkezelés megismétlése 

 a gát állapotának folyamatos rendezése, tisztítása, gát tó felőli és mentett oldalán a védelmi 

bizottság által meghatározott feladatok elvégzése március 01.-ig. 

 nyugati oldalon partvédelem, kövezés 

 az önkormányzattal egyeztetve a part melletti fák, azok életveszélyessé vált ágai levágása, az 
északkeleti oldalon a domboldalon lefolyó sár és víz nádasba történő vezetése, a téli 
nádvágás rendezése, 

 Az esőbeállók egyik oldalának befedése 

 szemétgyűjtés a jelenlegi módszerrel 

 fűnyírásra vállas fűnyírógép vásárlása 

 társadalmi munka célzottabbá tétele, vagy  helyette a munka pénzbeli megváltása  

Rendezvények: 

Közgyűlést 2013.01.19.-én tartunk 

Vezetőségi ülést minimum 5 alkalommal fogunk tartani. 

Egyesületi horgászversenyt: 2013. május hóban tervezünk. 

Gyermek horgászversenyt 2013. május-juniusában, gyermeknapon tervezünk. 

Nagyhal-fogó versenyt egy alkalommal 2013.júniusában szervezünk. 

Nyári gyermek horgásztábort 2013.június végén, július elején tartjuk meg. 

Pogány-Kökény horgászversenyt és az Egyedhús dolgozói versenyt 2013. nyarán tartjuk, az 

érintettekkel történő egyeztetés szerinti időpontban. 
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Halfőző versenyt a horgásztagok és a pogányiak részvételével (csapatonként 3-3 fő) 2013. nyarán 

tartunk, konkrét időpont halőrháznál ki lesz függesztve, illetve honlapunkon szerepeltetjük. 

 

Együttműködés megvalósítása: 

 Az önkormányzattal a jó együttműködés fenntartása, részükre tiszteletjegy biztosítása 

 Téli nádvágás 

  a vízkezelési költséghez hozzájárulás kérése 

 haltermelőkkel kapcsolattartás a minél kedvezőbb beszerzési ár megkötése érdekében 

 pogányi egyesületekkel, alapítványokkal az együttműködés konkretizálása, kapcsolat bővítése 

 Megyei horgász szövetséggel továbbra is a jó kapcsolat ápolása, SZÁK program 

megvalósításában segítség igénylése. 

 

Pogány, 2013. január           -n 

 

 

                                                                               HE vezetősége 

 


