
TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET 

POGÁNY 

 

 

MEGHÍVÓ és ÉRTESÍTŐ 

 

Tisztelettel meghívom a TAVASZ Horgászegyesület 2012.évi beszámoló 

KÖZGYŰLÉSÉRE 

melyet 

 2013.január 19.-én (szombaton) 8,30 órától Pécs, Delta étterem rendezvénytermében 
(MÁV pályaudvar szomszédságában) tartunk az alapszabály 12.§.( 2.) és (5.) bekezdése 

alapján.  

 

Napirendi pontok: 

1. A vezetőség 2012.évről szóló beszámolója és a 2013.évi feladatok terve 

2. A horgászegyesület 2012.évi költségvetésének és mérlegének, a 2013.évi költségvetési 

tervezetének, valamint a 2013.évi  díjak beterjesztése 

3. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója 

4. A Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója 

5. Vezetőségi titkár és Fegyelmi bizottság egy tagjának megválasztása 

6. Egyebek. 

 

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

2012.év elvégzett és a 2013.év tervezett feladatai minél nagyobb részvétellel való 

megtárgyalását, elfogadását. 

 

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

alapján változatlan napirenddel, változatlan helyszínre megismételt közgyűlést hív össze 

2013.január 19.-én 9,00 órára. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a 9,00 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 az egyesületi tagok és a vezetőség által meghívottak 

vehetnek részt. 

 

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

rovatában. 

 

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

Kérjük, hogy 2013.évben is az egyesületet kedvezményezzék az 1%-os felajánlásaikkal, az 

egyesület adószáma: 19944678-1-02 

 

Pogány, 2013. január        -n 

 

 

                                                                       Tarnavölgyi Ferenc 

                                                                              HE elnök 

 

 

http://www.poganyito.hu/


Vezetőség 2012.évi beszámolójából: 

Horgászlétszám: 179 fő felnőtt, 5 fő ifi, 2 fő pártoló tagunk volt 2012.-ben. 10 fő új tagunk lett. A 174 főből 24 

fő tagfenntartó, 17 fő kérte a díjfizetés nélküli halasztást egy évre. Gyermek horgász 72 fő volt. 

Halasítás, halfogás:Haltelepítés: 12200 kg ponty, 200 kg amur, 800 kg afrikai harcsa, 536 kg előnevelt süllő 

telepítése történt meg, ez mintegy 87%-al több a tervezettnél. 

Halfogás (Tag és napijegyes): Ponty: 7319 kg, amur: 239 kg, Afrikai harcsa: 732 kg, csuka: 29 kg, süllő: 233 kg, 

szürke harcsa: 86 kg, egyéb hal: 815 kg. 

Tó fenntartás, halőrzés: Tó fenntartás: kiemelt feladatként a vízkezelés történt meg, melynek eredényeként és a 

falu szennyvíz csatornázásának következtében  javult a tó vizének kémiai és fizikai összetevője, csökkent az 

algásodás. 

A halőrzés a tavaszi változó színvonal után nyárra megszilárdult. 

Rendezvények: Közgyűlés 01.29.-én és 03.25.-én lett tartva. Vezetőségi ülések a betervezettek szerint 

végrehajtva.Nyári horgásztábor 06.25.-29. között, gyermek horgászverseny 36 fővel 06.02-án, egyesületi 

horgászverseny 05.05-én, nagyhal-fogó verseny 06.18-22., 09.10-14. között, Délhús horgászverseny nyáron 30 

fővel, Pogány-Kökény horgásztalálkozó 06.09-én kerültek sikeresen végrehajtásra. 

Gazdálkodás jellemzői:A fenntartási, üzemeltetési költségekben mintegy 300 ezer forintos, a bérköltségben a 

Munkaügyi  Központtal történt szerződések réven mintegy 600 ezer forintos megtakarítást tudtunk elérni. A 

haltermelővel történt megállapodás alapján viszonylag kedvező áron tudtuk egész évben és folyamatosan 

biztosítani a haltelepítéseket. Mindezek alapján vált lehetővé, hogy az előző évi 4 millió forintos megtakarítás 

2/3-át is felhasználva túllépjük a betervezett haltelepítési keretet, számolva azzal, hogy 2013.-ban jelentősen 

nőni fog a hal beszerzési ára. A konkrét 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 

 

Vezetőség tervezete 2013.év feladataira:   

Horgászlétszám: 

 tagi létszám maximálása 200 főben 

 pártoló tagság megszüntetése 

 díjak befizetése május 31.-ig  

Horgászrend:  

 horgászidény meghosszabbítása december 31.-ig 

 sátorozás kérdésének felvetése közgyűlésen 

Halasítás: 

 ponty: 8000 kg (áprilistól külön ütemterv szerint, melyet a honlapunkra kiteszünk.) 

 afrikai harcsa: 1200 kg (június, július, augusztus hóban) 

 dunai dévérkeszeg: 1500 kg (tavasszal, beszerzési lehetőségtől függően) 

 előnevelt süllő: 200 kg (őszi hónapban) 

 Tó fenntartás, üzemeltetés: 

 ismételt vízkezelés végrehajtása 

 partvédelem, kövezés,gát rendszeres karbantartása 

 vállas fűnyíró vásárlása 

Rendezvények: Továbbra is betervezzük és megtartjuk a 2012.évben előzőekben felsorolt rendezvényeket, 

versenyeket, a nagyhal-fogó versenyt viszont csak egy alkalommal nyáron tartjuk meg, illetve újként tervezünk a 

faluval  közösen halfőző versenyt 3 fős csapatokkal. A rendezvények időpontjait a közgyűlésig kirakjuk a 

halőrháznál és feltesszük a honlapra is. 

 

Tervezett egyesületi horgászdíjak:                   2012.év                                2013.év                           

tagfenntartói díj felnőtt 10.000.-ft 10.000.-ft 

tagfenntartói díj ifi   5.000.-ft    5.000.-ft 

területi engedély felnőtt 30.000.-ft 36.000.-ft 

területi engedély ifi 15.000.-ft 18.000.-ft 

Állami horgászokmányok díjai 

állami horgászjegy (bélyegérvényesítés)   1.000.-ft   2.000.-ft 

tagsági lap bélyeg felnőtt   1.600.-ft   1.750.-ft 

tagsági lap bélyeg ifi      800.-ft      900.-ft 

 

 

 


