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TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET
POGÁNY, SZÉCHENYI U. 12.

VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA
A 2015.ÉV TELJESÍTÉSRŐL.
1./ Kitűzött célok, feladatok 2015.évben:
A tevékenység fő irányai:
Az egyesületi horgászlétszám megtartása,napijegyes forgalom növelése.
eredményes gazdálkodással biztosítani a gyakori halasítást, a tó üzemeltetését,
megújítani az év végéig a tó vízjogi üzemeltetési engedélyét, előkészíteni a Ptk. és civil törvényből adódó
alapszabály módosítást, valamint a 2016.évi tisztújító közgyűlést.
Elvégzett feladatok:
-Sikerült megtartani az egyesületi horgászlétszámot, főleg növelni a pártoló tagi létszámot.
-A tervezett halasítást úgy mennyiségben, mint gyakoriságban biztosítani tudtuk, sőt a tervezettnél többet tudtunk
telepíteni. A tó üzemeltetésénél nem tervezett feladatként jött be az esőbeállók tetőszerkezetének felújítása, a fűnyírás
vállalkozóval való végzése, valamint a kamerarendszer felújítása, de mindezeket növekvő bevétellel ki tudtuk gazdálkodni.
-Kiemelt feladatként megújítottuk a tó vízjogi üzemeltetési engedélyét, így az 2020. szeptember 15-ig érvényes, valamint
előkészítettük a Ptk és civil törvény változásaiból adódó új alapszabály tervezetét a közgyűlésre, valamint a tisztújító
közgyűlést 2016.-ra.

2./ Horgászlétszám, horgászdíjak:
A./ Horgászlétszám: Jellemző a 2015.évre, hogy nőtt a horgászlétszámunk, ez a pártoló tagok számának növekedéséből
adódik, viszont nem csökkent a tagdíj szüneteltető tagjaink és a tagságot felmondók száma . Számokban: össz tagi létszám:
212 fő, ebből 9 fő ifi, 26 fő pártoló tag. Új tag: 2 fő felnőtt, 2 fő ifi, 4 fő tagsági viszonya szűnt meg, 4 fő felmondott, 33 fő
tagfenntartói díjat fizetett, tagdíj szüneteltetők száma : 6 fő. A nők létszáma 7 fő, 70 éven felüliek száma: 17 fő. Sajnos
tovább csökkent a gyermek horgászaink száma, a tavalyi 51 főről 36 főre.
B./ Horgászdíjak: 2015.-ben a horgászdíjak nem változtak, úgy a tagi díjaknál, területi engedélyeknél, mint a napijegyeknél,
csak az állami okmányoknál volt kisebb mértékű változás.

3./ Halasítás:
A./ Haltelepítések:
Ponty: 03.12.-1000 kg, 03.24.-500 kg,04.02.-500 kg, 04.28.-700 kg, 05.12.-500 kg, 05.19.-500 kg, 06.02.-500 kg, 07.07.-1000
kg, 07.28.-500 kg, 08.18.-700 kg, 09.08.-700 kg, 09.22.-700 kg, 10.06.-700 10.20.-700 kg, 11.10.-500 kg, kg összesen: 9700
kg, ez 1200 kg-al több a tervezettnél, de a kedvező beszerzési ár miatt célszerű volt telepíteni, utólagos közgyűlési
jóváhagyással.
Tervezve volt még nagy súlyú pontyok telepítése, ez 2016-ra tolódik át.
Afrikai harcsa: 06.17-400 kg, 07.22-400 kg, 08.13-400 kg, összesen : 1200 kg
Csuka: 03.30: 169 kg
Összesen: Ponty: 9700 kg, afrikai harcsa: 1200 kg, csuka: 169 kg
B./ Halfogások:
halfaj
tag db
tag súly
nj db
nj súly
össz db
össz súly
kg/db
ponty
2327
4403,8
1796
3750,1
4123
8153,9
1,98
amur
4
19,5
6
23,5
10
43
4,3
süllő
114
130,6
13
18,2
127
148,8
1,18
csuka
31
88
11
30,25
42
118,25
2,84
sz.harcsa
25
156,5
1
5,5
26
162
6,23
nemes össz
2501
4798,4
1827
3827,55
4328
8625,95
1,99
afr.harcsa
260
824,58
91
320,95
351
1145,53
3,26
kárász
1859
549,5
4732
1104
6556
1653,5
0,25
keszeg
1266
265
442
73,5
1708
338,5
0,19
egyéb össz
3385
1931,9
5265
1498,45
8650
3430,35
Mindössz:
5886
6737,5
7092
5326
12978
11763,5
A tagok 4975, a napijegyes horgászok 2364, összesen: 7339 alkalommal horgásztak a horgásztavon.
A betelepített afrikai harcsa 97,9%-át fogták ki a horgászok.
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Éjszakai harcsa horgászat: A 2015-ös horgászidényben horgászaink 146 alaklommal horgásztak, 14 db szürke harcsát fogtak,
köztük Major Sándor 43 kg-os szürke harcsát.
Hétvégi éjszakai horgászat: 2015-től már a tagoknak csütörtök estétől is lehetett horgászni, így 80 nap állt rendelkezésre,
melyen 872 alkalommal horgásztak tagjaink, napijegyeseink és 633,5 kg pontyot, 15,5 kg amurt, 44,3 kg süllőt, 16 kg szürke
harcsát, 157 kg afrikai harcsát 35 kg kárászt, keszeget fogtak ki.

4./ Gazdálkodás, költségvetés, tó üzemeltetés: 12.31-ai helyzet
A./ gazdálkodás, költségvetés: 2015.-ben a gazdálkodásunk stabil volt, növekedett a bevételünk, a kiadásunk pedig
igazodva a bevételi összeghez, reális költségelemeket valósított meg. Így a pártoló tagdíj növekményéből és a magasabb
napijegy bevételből többet tudtunk fordítani a halasításra, ahol még a tervezettnél kedvezőbb beszerzési ár kialkudása
révén is több pontyot tudtunk a tóba telepíteni. A bankban lekötött értékpapírral, a banki folyószámlán tartott összeggel
biztos alapokon álló tartalékkal rendelkezünk 2016.évre
A részletes számszaki gazdálkodási , költségvetési adatokat a gazdasági vezető ismerteti, illetve a tagoknak kiküldjük a
meghívóval együtt.
B./ Tó üzemeltetése:
Elvégzett feladatok:
Esőbeállók : befejeztük az esőbeállók oldalai polikarbonáttal való befedését, szükségessé vált viszont be nem tervezett
feladatként az esőbeállók tetejének befedése műanyag lemezzel. ezeket a munkákat Bozsánovics János és Kovács Zsolt
végezte, jövő évre maradt még három befedése.
Keleti part kövezése: elmaradt a nem tervezett esővédők tetejének javítása miatt.
Az önkormányzat elvégezte a téli nádvágást.
A halőrház belső felújításából csak a bútorzat kicserélésére került sor, amelyet az önkormányzat biztosított.
A fűnyírást vállalkozóval végeztettük.
A szemétgyűjtést új tagok végezték, az önkormányzattal való megegyezés értelmében a szemetes zsákokat a az
önkormányzati szemétgyűjtőbe vittük, onnan került elszállításra.
A Kulcs-Soft könyvelő programot megújítottuk.
Tervezve volt a kamera rendszer megújítása , ez elmaradt.
A nyár eleji kisebb méretű harcsapusztulás tetemei konténerezését, elszállítását az Álhubál Kft végezte, Sulyok József halőr
pedig a tetemek gyűjtését.
A halőrök kialakítottak a halőrháznál a hal kezdeti feldolgozásához szükséges berendezést (asztal, víztározó, szivattyú, stb)

5./ Egyesületi élet, rendezvények:
A./ Egyesületi élet:
Közgyűlés: 2015. február 14.-én volt a Delta étteremben.
Főbb döntések, határozatok:
-megválasztásra került alapszabály szerint a Jelölő és a Szavazatszámláló bizottság, mely ennek alapján kezdte meg
tevékenységét a tisztújításra.
-A közgyűlés felemelte a tagi létszámot 230 főre, a felvételnél először pártoló tagsági viszonyt kell létesíteni,
-A halasítási díjat az új tagok kettő részletben is fizethetik,
-változott a parkolás rendje: A horgász a keleti parton bemehet az alsó tavi útra a horgászállásig, felszerelést lepakolva
elegendő, ha a tó északkeleti oldalán parkol le, a halőrnek bediktálva a rendszámot.
-A napijegyes horgász a kettő nemes hal kifogása után tovább horgászhat egyéb halra, a kárász kifogható mennyisége napi 3
kg-ra nőtt.
Vezetőségi ülések:
2015. január 21.-én a közgyűlésre való felkészülés jegyében zajlott le, pontosításra, véglegesítésre került a vezetőség
2014.évi beszámolója, 2015.évi feladatterve, a 2014.évi költségvetés adatai és a 2015.évi gazdálkodási javaslatai.
2015. március 25 –én a vezetőség áttekintette a tagdíj befizetések aktuális állását, pontosította a rendezvények tervét, a
halasítás ütemezését.
2015. július 08.-án a vezetőség áttekintette az első félév gazdálkodásának tapasztalatait, döntött arról, hogy amennyiben
továbbra is kedvezően alakul a költségvetés, akkor felújítja a kamera rendszert, nem betervezett feladatként elvégezteti az
esőbeállók tetőszerkezetének felújítását, és mivel nem sikerült a terv szerint végeztetni a fűnyírást az önkormányzati
közmunkásokkal, azt vállalkozóval végezteti el. Felkérte dr. Bércesi Ferenc vezetőségi tagot a Ptk és civil törvény
változásaiból eredő módosítások alapszabályba történő illesztésére.
2015. november 18-án a vezetőség áttekintette előzetesen az évi feladatok teljesítését, megvitatta a vezetőség beszámoló
tervezetét, a részarányos gazdálkodást, az alapszabály módosítás tervezetét, felkéri a Jelölő bizottságot, hogy tájékoztassa a
vezetőséget eddigi tevékenységéről és kitűzte a 2016.évi tisztújító közgyűlés időpontját, helyét, napirendi pontjait.
Rendezvények:
Egyesületi horgászverseny: 2015. május 16.-án tartottuk meg, melyen 33 fő vett részt. 1. helyezett Fider László, 2.helyezett
Ripszám Attila, 3. helyezett Kovács László tagunk lett.
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Gyermek horgászverseny: 2015. május 30.-n került végrehajtásra, 5-9 éves kategóriában 1.helyezett lett Fazekas Anna, 1014 éves kategóriában pedig Petrovics Roland.
Nagyhal-fogó verseny: 2015. június 29.-július 03. között került lebonyolításra 23 fővel. Legnagyobb halat fogta Wenhardt
Dániel, 18,8 kg, legtöbb halat fogta Wenhardt Gábor 151,5 kg-al. A versenyen összesen 162 db nemes halat fogtak, 750,6 kg
összsúlyban.
halfőző verseny elmaradt alacsony részvételi jelentkezés miatt
Halláskárosodottak horgásztalálkozója: 2015. április 18-án zajlott le.
Német Nemzetiségi Önkormányzatok szövetsége horgásztalálkozója: 2015. szeptember 12.
6./ Halőrzés, horgászrend
A./ Halőrzés:
A két halőr megbízhatóan látta el a halőrzési feladatait, ezenkívül Sulyok József a tó körüli munkálatokból vette ki részét,
kiemelten jól végezte munkáját a váratlan harcsapusztulás időszakában, Bánki Tamásné pedig precíz, megbízható és
jelentős munkát végzett a pénzügyi okmányolásban, a SZÁK program jelentéseiben, a tagdíjfizetések rendezésében.
Az éjszakai hétvégi horgászat ellenőrzését a vezetőség tagjai látták el a Gasparits György által kialakított szolgálatvezénylés
szerint. Alapvetően rend volt –egy esetet kivéve – viszont pont ebből adódott az a tapasztalat, hogy mivel az ellenőrzést egy
személy végezte, szabálytalanság észlelése esetén a közelben horgászó tag, tagok nem voltak hajlandóak tanuként segíteni
az ellenőrzőnek.
B./ Horgászrend:
Alapvetően nem változott a horgászrendünk, kiemelt jelentőségű volt és a tagság, valamint a vendég horgászok között is
elismerést, kedvező fogadtatást nyert a parkolási rend változtatása, valamint a napijegyes horgászat esetén a kettő darab
nemes hal kifogása után is tovább horgászhat egyéb halakra.
A betelepített csukákra a vezetőség 2 év tilalmi kifogást eszközölt a Berta- tóból átkerült nagyszámú egyéb hal ritkítására.
Ezt felülvizsgálva október 01-el engedélyezte az 50 cm-nél nagyobb méretű csukák kifogását azzal, hogy utólag beszámol
erről a közgyűlésnek.
A horgászrend megsértése miatt három esetben fegyelmi vizsgálat indult, bedobott horgászkészség őrizetlenül hagyása
miatt, illetve csoportosan hangoskodás, durva szavak használata miatt megbotránkoztatást keltve, valamint a parkolási rend
megsértése miatt.
7./ Együttműködés:
Önkormányzat: Továbbra is jó a kapcsolat az önkormányzattal. A polgármester asszony biztosított az egyesületnek
irodabútort a halőrházba, a faluház igénybe vehető egyeztetés után a vezetőségi ülésekre, fegyelmi tárgyalásokra. Objektív
okok miatt nem sikerült a fűnyírás végeztetése a tó partján a közmunkásokkal, de folyamatos évek óta a téli nádvágás.
Hebmesz: A megyei szövetség folyamatosan biztosítja részünkre a horgászokmányokat, a törvényekkel kapcsolatos
jogszabályi változásokat, a SZÁK program aktualizálását, valamint a Ptk és a civil törvény módosításából adódó alapszabály
változtatás előkészítéséből is kivette a részét.
Haltermelők:
Megbízható partner továbbra is a Czikkhalas Kft, egészséges, a kívánt méretű és súlyú pontyokat biztosít az egyesületnek,
adott esetben kedvezményes áron.
A tavaszi időszakban pontyokat vásároltunk Mester Ákos haltermelő vállalkozótól is, tőle már nem minden esetben
kaptunk a kérésünknek megfelelő súlyú pontyokat és nem mindig a kért időben.
A Szarvas-Fish kft biztosította részünkre az afrikai harcsát három alkalommal, melyet a megbeszélt időben és
darabsúlyokkal szállított le egyesületünkhöz. Velük is a kapcsolat korrekt, a szállítási költségből árengedményt adtak.
Az Attalai haltermelőtől csukát vásároltunk.
Szponzoráció:
2015.-ben is szponzorálta az egyesület rendezvényeiből az egyesületi horgászversenyt a Pécsi Sörfőzde Zrt, a gyermek
horgászversenyt pedig a Wenhardt család és a Szigetvári Takarékszövetkezet kertvárosi fiókja.
Pogány, 2016. január 12.
HE vezetősége
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