
 

TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET 

POGÁNY, SZÉCHENYI U. 12. 

7666 

 

 

MEGHÍVÓ és ÉRTESÍTŐ 

 

Tisztelettel meghívom a TAVASZ Horgászegyesület 2015.évi beszámoló és tisztújító 

KÖZGYŰLÉSÉRE 

melyet 

 2016.január 30.-án (szombaton) 9,00 órától Pécs, Delta étterem rendezvénytermében 
(Pécs, Indóház tér 2.) tartunk az alapszabály 12.§.( 2.) és (5.) bekezdése alapján.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a horgászegyesület 2015.évi költségvetéséről és mérlegéről, javaslat a 

2016.év főbb költségvetési adataira  

2. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a 2015.évről 

3. A Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója a 2015.évről 

4. A vezetőség beszámolója a 2015.évről és az elnökség részére javaslatok a 2016.év főbb 

feladataira 

5. Az új alapszabály megtárgyalása, elfogadása és a választási szabályzat módosítása. 

6. Tisztújító választás lebonyolítása. 

 

Kérünk minden tagot, hogy megjelenésével biztosítsa a határozatképességet, aktivitásával a 

2015.év elvégzett feladatai, az alapszabály és a választási szabályzat, valamint a tisztújító 

választás minél nagyobb részvétellel való megtárgyalását, lebonyolítását. 

 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a vezetőség az alapszabály 10.§.(1.) bek. 

alapján változatlan napirenddel, változatlan helyszínre megismételt közgyűlést hív össze 

2016.január. 30-án 9,30 órára. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 9,30 órára 

összehívott újabb közgyűlés a fenti napirend vonatkozásában a megjelent tagok számára 

tekintet nélkül határozatképes. 

 

Az alapszabály 8.§. (5.) bek. c./pontja alapján a tagok kötelessége is a közgyűlésen való 

személyes részvétel. A közgyűlésen  a vezetőség által meghívottak vehetnek részt. 

A közgyűlési anyagok olvashatók a www.poganyito.hu honlapunk „egyesületi élet” 

rovatában, a beszámolókat, költségvetési adatokat a meghívóval együtt kiküldjük. Az 

alapszabály és választási szabályzat tervezet is felkerült a honlapunkra, illetve írásban a 

közgyűlés helyszínén is megtekinthető. 

 

A horgászegyesület levelezési címe: 7666 Pogány, Petőfi u. 060.hrsz, halőrház 

Kérjük, hogy 2016.évben is az egyesületet kedvezményezzék az 1%-os felajánlásaikkal, az 

egyesület adószáma: 19944678-1-02 

 

Pogány, 2016. január 12  -n 

                                                                   Tarnavölgyi Ferenc sk. 

                                                                              HE elnök 

 

http://www.poganyito.hu/


Vezetőség 2015.évi beszámolójából: 

Horgászlétszám: összlétszám:212 fő,melyből, 9 fő ifi, 26 fő pártoló tagunk volt 2015.-ben. 4 fő új tagunk lett, 

távozott 8 fö.  33 fő tagfenntartó, 6 fő kérte a díjfizetés nélküli halasztást egy évre. Gyermek horgász 36 fő volt. 

Halasítás, halfogás:Haltelepítés: 9700 kg ponty, 1200 kg afrikai harcsa, 169 kg  csuka telepítése történt meg. 

Halfogás (Tag és napijegyes): Ponty: 8153,9 kg, amur:43  kg, Afrikai harcsa: 1145,5 kg, süllő: 148,8 kg, szürke 

harcsa:162  kg, benne 43 kg-os is, csuka 118,25 kg, kárász, keszeg, busa hal: 1992 kg. 

Tó fenntartás, halőrzés: Tó fenntartás: kiemelt feladatként a tó vízjogi üzemeltetési engedélyét kérvényeztük, 

melyet 2020.09.15-ig megkaptunk. Befejeztük az esőbeállók oldalai fedését, nem tervezettként részben az 

esőbeállók tetőszerkezete  felújítását.  

A halőrzés stabilitása biztosított. 

Rendezvények: Közgyűlés 02.14.-én lett tartva, melyen megválasztásra került a Jelölő és a Szavazatszámláló 

bizottság, lemondás miatt egy évre új FEB elnök lett választva. Vezetőségi ülések a betervezettek szerint 

végrehajtva. egyesületi horgászverseny 33 fővel 05.16-án, gyermek horgászverseny 05.30-án 42 fővel, nagyhal-

fogó verseny 06.29-07.03. között 23 fővel, Halláskárosodottak horgásztalálkozója  04.18-án, Német nemzetiségi 

szövetség horgásztalálkozó 09.12-én került sikeresen végrehajtásra, az önkormányzattal közösen a halfőző 

verseny nem került megrendezésre, kevés számú csapat jelentkezése miatt.. 

Gazdálkodás jellemzői:A bevételünk 2015.-ben 15.449.028 .-ft volt,melyből  napijegy forgalomból 6.362.900 .-

ft folyt be. A haltermelővel történt megállapodás alapján  kedvező áron tudtuk egész évben és folyamatosan 

biztosítani a haltelepítéseket, a pontynál  így 1200 kg-al többet tudtunk hozni, az afrikai harcsa vásárlásánál a 

szállítási költség felére csökkent. Kiadásunk14.175.414 .-ft volt, melyből halbeszerzésre8.474.699 .-ft-ot 

fizettünk. Tartós lekötésben 3.639.446 .-ft van a bankban. A konkrét, részletes gazdálkodási, költségvetési 

adatok külön táblázatban kiadásra kerülnek 

Együttműködés: Stabil, jó kapcsolat alakult ki a pogányi önkormányzattal, megbízható a közös tevékenység a 

megyei szövetséggel, a haltermelő Czikkhalas kft-vel,Szarvasfish kft-vel 

Javasoljuk az új Elnökségnek  2016.év feladataira:   

Horgászlétszám: 

 tagi létszám  felső határa tilalma feloldása 

 pártoló tagság  legyen a belépés első fázisa  továbbra is 

Horgászrend: 

 az új elnökség a közgyűlés javaslatai alapján pontosítja az első elnökségi ülésén. 

 területi engedély hatálya: adott év február 01-től következő év január 31-ig 

 állami jegy, fogási napló, éves nyilatkozat egy okmányba kerül januártól (MOHOSZ) 

Halasítás: 

 ponty:  fenntartani a havi kettő telepítést (márciustól külön ütemterv szerint, melyet a honlapunkra 

kiteszünk.) 

 afrikai harcsa:  június, július és augusztus hónapokban javasoljuk a telepítést 

 Tó fenntartás, üzemeltetés: 

 partvédelem, kövezés,gát rendszeres karbantartása 

 fűnyírás rendszeres végzése vállalkozóval 

 halőrház részleges felújítása 

 esőbeállók teteje felújításának befejezése 

 kamera rendszer karbantartása 

Rendezvények: Egyesületi horgászverseny  2016 május 07 -n., gyermek horgászverseny 2016. május 29-n ., 

nagyhal-fogó verseny 2016. 06.27-07.01.,halfőző verseny 2016.július 09-n , Német Nemzetiségek Szövetsége 

horgásztalálkozójáról ,céges horgásztalálkozókról időben tájékoztatást adunk. .A rendezvények időpontjait és 

szabályait időben kirakjuk a halőrháznál és feltesszük a honlapra is. 

Tervezett egyesületi horgászdíjak:                   2015.év                                2016.év                           

tagfenntartói díj felnőtt 10.000.-ft 10.000.-ft 

tagfenntartói díj ifi   5.000.-ft    5.000.-ft 

területi engedély felnőtt 33.000.-ft 33.000.-ft 

területi engedély ifi 18.000.-ft 18.000.-ft 

Állami horgászokmányok díjai 

állami horgászjegy    2.000.-ft   2.000.-ft 

tagsági lap bélyeg felnőtt   1.750.-ft   1.800.-ft 

tagsági lap bélyeg ifi      900.-ft      900.-ft 

fogási napló      200.-ft      200.-ft 

 

 

 


