1

TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET
POGÁNY, SZÉCHENYI U. 12.

JAVASLATOK AZ ELNÖKSÉGNEK
2016.ÉV FELADATAIRA
Javaslataink az új vezetésnek:
A tevékenység fő irányai:
az új vezetés munkarendjének, tevékenységének kialakítása, szükség szerint újabb közgyűlés tartása, az elnökség
programjának véglegesítése,
Az egyesületi belső szabályzatok pontosítása
az egyesületi horgászlétszám megtartása, napijegyes forgalom bővítése,
eredményes gazdálkodással biztosítani a gyakori halasítást, a tó üzemeltetését,
együttműködés fenntartása az önkormányzattal, haltermelőkkel, szponzorokkal.
Részleteiben:
1./ Horgászlétszám, horgászdíjak:
A/ Horgászlétszám: Alapvető változtatást nem tervezünk.
a pártoló tagok taggá válásának előkészítése
gyermek horgászok létszámának növelése
csökkenteni a tagdíj szüneteltetők és csak a tagdíjat befizetők számát.
B/ Horgászdíjak: Továbbra sem kívánunk egyesületi díjat emelni.
A szövetségi tagdíj 1750.-ft-ról 1800.-ft-ra nőtt, a MOHOSZ közleménye szerint január első napjával forgalomba kerül az
„egységes állami horgászati okmány”, amely magába foglalja az állami horgászjegyet, az érvényesítő bélyeget, a fogási
naplót és az eddig külön nyomtatványon teljesített éves nyilatkozatot.
Javaslat: A területi engedély érvényessége az adott év február 01-től a következő év január 31-ig szóljon, mint az állami
horgászjegynél.
2./ Halasítás: A bevételek függvényében továbbra is javasoljuk a havi kettő alkalommal történő ponty telepítését. A 2015-ös
telepítés sikeréből kiindulva több alkalommal lehet afrikai harcsát is telepíteni. A telepítéseknél a fajonkénti mennyiséget,
idejét az elnökség határozza meg és teszi ki a honlapra.
3./ Gazdálkodás, költségvetés, tó üzemeltetése:
A/ Gazdálkodás, költségvetés: A bevételek – kiadások felosztásánál figyelembe venni:
mivel díjat nem tervezünk emelni, csökkenteni célszerű a szüneteltetők és a tagdíjfenntartók számát, ezzel is
növelve a bevételi összeget,
A napijegyek eladását is lehet jobb propagandával, célzottabb horgászrenddel is emelni, így növelve a bevételt
ebből a forrásból is.
Ugyanakkor csökkenti a bevételt a várhatóan növekvő bér- és járulék költség, de ha ez hatékony halőrzéssel
párosul, akkor ez a kiadás növekedés megéri az egyesületnek,
várhatóan kisebb volumenű anyagi, beruházási költség várható, a tó üzemeltetésében elsősorban csak fenntartó
jellegű munkálatokat javaslunk,
Továbbra is kérés az önkormányzat felé az egyesület költségcsökkentését eredményező tó körüli munkálatok
végzése,
Pályázatokon részt venni és azokból származó pénzt fordítani az aktuális tó fenntartási költségekre.
B/ Tó üzemeltetése:
amennyiben a 2015.évi tervezett feladatokból elmaradás keletkezett, megvizsgálandó azok befejezése (kövezés a
nyugati part egy részén, kamera rendszer felújítása, esőbeállók tetőszerkezete javításának befejezése,stb),
betervezhető a halőrház belső felújítása,
4./ Egyesületi élet, rendezvények:
A/ Egyesületi élet:
Közgyűlések: 2016. január hóban a tisztújító, alapszabályt módosító közgyűlés megtartása. Tervezni szükséges –más
egyesületek tapasztalatai alapján – még egy közgyűlést, ahol a Bíróság által kért hiánypótlást kell elvégezni, valamint ekkor
célszerű az új elnökségnek pontosítani és közgyűlés elé terjeszteni 2016.évi programját.
Vezetőségi ülések: tavasszal a közgyűlés határozataiból adódó feladatok, a várható rendezvények és a tagfelvételek
megbeszélése, júliusban célszerű áttekinteni a féléves eredményeket a gazdálkodásban , halasításban, feladatokban, ősszel
pedig felkészülni az év zárására, a következő évi közgyűlés előkészítésére.
B/ Rendezvények, versenyek:
egyesületi horgászverseny: 2016. május 07.
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gyermek horgászverseny: 2016. május 29.
nagyhal-fogó verseny: 2016. június 27.-július 01.
halfőző verseny: 2016. július 09.
5./ Halőrzés, horgászrend:
A/ Halőrzés: Továbbra is biztosítani a halőrzés szinten tartását, a jelenlegi halőrök megtartását, felhasználni a felújított
kamera rendszerből adódó előnyöket. Változtatni szükséges az éjszakai ellenőrzés rendszerén, szükséges ilyenkor 2 fő
jelenléte. Meg kell oldani a halőrök szabadságolása idején a helyettesítést.
B/ Horgászrend: Amennyiben a horgászrend változtatás jogát a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utalja, a közgyűlés utáni
első vezetőségi ülésre javasoljuk – a tagok beérkezett javaslatai figyelembe vételével – a horgászrend aktuális módosítását,
tájékoztatva erről nyomban a tagságot.
6./ Együttműködés:
- Kiemelt szerepet kapjon az önkormányzattal, mint tulajdonostárssal való együttműködés elmélyítése, szerződés kötése.
- Javasoljuk továbbá a haltermelők közül a Czikkhalas Kft-vel való jó kapcsolat fenntartását, megbízható partnernek
bizonyult.
- Szponzorációban a jelenlegieken kívül lehetséges újabb partnerek bevonása.
- A megyei horgász szövetség szakemberei segítsége szükséges.
Pécs, 2016.január
HE vezetősége

