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2014.ÉV FELADATAIRA
A tevékenység főbb irányai:



A bevételek növelése tagfelvétellel, napijegy bevétellel, kiadások területén tovább folytatni a
takarékos gazdálkodást, tartalék alap létrehozása
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 minimális, ésszerű pontosítása
 érdemi szintű együttműködés fenntartása az önkormányzattal, más szervekkel,
egyesületekkel
Részleteiben:
1./ Horgászlétszám, horgászdíjak:
-Továbbra is fenntartani a 200 fős taglétszám határt, új tag felvételét csak a kilépettek pótlására
alkalmazzuk, csökkenteni szeretnénk viszont a tagfenntartói díjat és a tagságot szüneteltetők számát.
- Növelnünk szükséges a gyermek horgászok számát, megfelelő alapot teremtve ezzel a horgász
utánpótlásra.
-A jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet alapján nem célszerű változtatni a horgász díjakon úgy a
tagoknál, mint a napijegyeseknél, megfontolásra ajánljuk a halasítási díj emelését 40.000.-ft-ra.
- Az állami horgászokmányok díjai változatlanok, kivéve a fogási naplót, melynek ára 200.-ft.
Mindenkinek új állami horgászjegyet kell kapnia, a fogási napló az állami jegyhez kapcsolt és
számozott okm ány lesz.
-Az állami horgászjegy és fogási napló érvényességi ideje változik 2014.-től, melyek a következő év
január 31.-ig lesznek érvényesek, a fogási naplók leadási ideje is ennek megfelelően változik.
2./ Egyesületi élet, rendezvények:
A./ egyesületi élet:
Közgyűlést 2014.január 19.-én tartunk, a honlapon és a postázott meghívóban szereplők szerint. Fel
kell készülni, hogy 2015.év eleji közgyűlésen jelölő és szavazatszámláló bizottságot kell választani.
Vezetőségi ülést 4-5 alkalommal tervezünk, melyen áttekintjük az előző időszak gazdálkodását,
elvégzett feladatait, megtárgyaljuk az aktuális, operatív feladatokat, kijelöljük a következő ülésig
tartó időszak rendezvényei és azok végrehajtásának felelőseit.
A horgászokmányok kiadását az előző évek gyakorlatának megfelelően tervezzük végrehajtani, kiadás
helye a halőrház, időpontjait a honlapon és a halőrházi hirdetőn tesszük ki.

B/ Rendezvények:
Egyesületi horgászverseny: 2014. május 24.-én, szombaton, nevezési díj (egyben ételjegy is): 500 ft
Gyermek horgászverseny: 2014.május 31.-én, szombaton.
Nagyhal-fogó verseny: 2014. június 16.-20. között.
Halfőző verseny: 2014. június-július hóban, időpont egyeztetés után kihirdetve. Nevezési díj: 20002500.-t, az egyesület és a pogányiak részéről is 10-10 csapat vehet részt.
Nyári gyermek horgásztábor: 2014. június-július hónapban, időpont egyeztetés után.
Cégek horgászversenyei, találkozói: külön megegyezés alapján, tagság időbeni értesítésével.
3./ Halasítás:
-Továbbra is alapelv kell, hogy maradjon, csak a bevétel függvényében vásároljunk halat, amelynek
gyakoriságát 2-3 hetente célszerű tervezni, esetenként a bevétel függvényében kisebb mennyiségben
márciustól november közepéig.
-Maradni szükséges az eddigi két megbízható haltermelőnél, főleg, ha biztosítani tudják a folyamatos
szállítást és megfelelő a halászati és az állatorvosi hátterük. Ez a haltelepítés biztonságát is növeli,
hiszen a koi vírus már megjelent Baranya megyében is
-Tervezve 8000 kg ponty és 1000 kg afrikai harcsa, amely a költségvetés bevételei függvényében
lehet kevesebb, esetleg több is. A telepítések időpontját a haltermelőkkel történő egyeztetések után
közöljük. A telepítésekről időnként a Dunántúli Naplóban is hirdetést teszünk közzé, valamint a
horgászboltokban is a szokásos értesítést eszközöljük.
4./ Halőrzés, horgászrend:
A/ Halőrzés:
- Bár a halak kifogási százaléka aránylag jónak mondható, a váratlan időpontban megjelenő
vezetőségi tag ellenőrzése is ad valamennyi visszatartó tényezőt, ismét felvetődött néhány
vezetőségi tag részéről, hogy a hétvégi éjszakai horgászat és ehhez kapcsolódóan az eseti éjszakai
harcsahorgászat ellenőrzésére egy harmadik halőrt is alkalmazzunk.
- A nappalos halőrök munkaidejét 8 órásra tervezni, ennek megfelelő bérezéssel, amennyiben
bevezetésre kerül az éjszakai 24 óráig tartó horgászat.
-A halgazdálkodási törvény és annak végrehajtási rendelete alapján –csak ha szükséges – a
halőrökkel elvégeztetni és megszereztetni a halászati őri szakképesítést.
- A vezetőség a fentieket csak a költségvetés függvényében támogatja.

B/ Horgászrend:
A halgazdálkodási törvény és a végrehajtására kiadott rendelet alapján 2014.-től az alábbi
változásokkal kell számolni a horgászrendben:
-November 01.-március 15. között a vermelő állomány védelme érdekében tilos a halradar
alkalmazása a halfogáshoz.

-Tilos a horogra kívülről akadt hal megtartása, a szabályosan kifogott, 30 cm-nél nagyobb hal pedig
csak leölve szállítható el a vízpartról.
-Változtak a kifogható méretek és tilalmi idők is, ezek az állami horgászjegyen megtalálhatók
- Másfajta lett a fogási napló, illetve vezetése.
-A törvény értelmében lehetőség nyílna „turista horgászjegy” váltása is, ezt nem javasoljuk, mert
nincs szükségünk horgász és halismeret nélküli horgászat engedélyezésére. Ezt a közgyűlés
megtilthatja.
Az egyesület vezetősége által javasoltak:
A 2012.-ben kialakított és a 2013.-ban csak néhány pontban módosított horgászrend megfelel
alaprendeltetésének, lényegi módosítás nem szükséges
Néhány területen jelentkezik változtatás az észrevételek, tagok véleménye és a Felügyelő bizottság
javaslata alapján:
Parkolás:
-

-

-

-

A halőrház mögötti területen (mindaddig, míg reklamáció nem érkezik) rendezettebb
körülmények között lehetne parkolni, elsősorban az idősek, mozgáskorlátozottak és 2 helyet
kialakítva a VIP vendégek részére.
A tó északi-északkeleti részén (Bánfai Mihály területén, annak hozzájárulásával) szintén
parkolási lehetőséget biztosítani, azzal a kikötéssel, hogy a horgász jelezze a halőrnek ezt és a
horgászat befejeztével köteles a gépkocsival a halőrháznál megjelenni és így bemutatni a
fogási eredményt.
A tó keleti oldalán az alsó úton továbbra is tiltott a közlekedés, a felső, önkormányzati úton –
biztosítva a vízműhöz való közlekedést – a horgászhelyre ki lehet vinni a horgász
készségeket, majd visszaállni a kijelölt parkolókba, a horgászat befejeztével szintén rövid
idejű megállás és pakolás után a halőrháznál megjelenni.
A vezetőség javaslata: maradjon az eddigi szabályozás, csak a kijelölt parkolóban tartsa a
járművét a horgász.

Pergetés:
-

felvetődött a pergetés általános tiltása
felvetődött a csónakból történő pergetés tiltása
felvetődött az éjszakai pergetés tiltása

Napijegyesek éjszakai horgászata:
-

eddig a „napos parton” horgászhatott a napijegyes horgász, felvetették, hogy taggal együtt a
tó bármely horgászhelyén horgászhassanak. A vezetőség ezt a javaslatot támogatja

Éjszakai horgászat:
-

más tavakhoz, egyesületekhez hasonlóan mindennap legalább éjfélig engedélyezni az
éjszakai horgászatot, nemcsak harcsára. A vezetőség véleménye: Mivel ennek költségvetési
vonzatai vannak – a halőrök hosszabb munkaideje miatt bér és munkáltatói járulék
növekedés –a közgyűlés döntse el, honnan csoportosítsunk át erre pénzt, ha megszavazza a
javaslatot.

5./ Gazdálkodás, tó üzemeltetése:
Gazdálkodás:
Tó üzemeltetése:
-A tó üzemeltetését, fenntartását a költségvetés függvényében végezzük, tervezzünk be akár több
feladatot is, de a vezetőségi üléseken tekintsük át, hogy adott időszak bevételei függvényében mit
valósíthatunk meg.
- Amit feltétlenül be kell tervezni: a víztisztítás folytatása, kövezés a nyugati parton, nádvágás
(önkormányzat), veszélyessé váló fák, ágak kivágása, gát folyamatos karbantartása.
-más alapra helyezni a fűnyírást, a 2013-as módszerrel nem megoldott a rendszeres fűnyírás. A
pályázaton nyert pénzből vásárolt fűnyíróval, a tagok részéről 3-5 fős csoportok kialakításával, az
egyik halőr munkájával rendszeressé tehető a fűnyírás egyesületen belül.

A szemétgyűjtést, elszállítást a jelenlegi módon folytatni, szükséges viszont néhány vashordó
beszerzése az elhasználódottak pótlására és az új horgászhelyekre.
-A társadalmi munkát is másképp célszerű tervezni. Konkrét feladatokat és időpontokat kell
kimunkálni, a végrehajtáshoz szükséges létszámot megadni, tájékoztatni erről a tagságot, akik ennek
alapján a tagi befizetésekkor megadhatják, mikor melyik alkalommal akarnak részt venni ezen.
Célszerűnek tartok a horgászidény kezdetekor (március-április) egy szemét és egyéb hulladék, a
levágott nád, faágak összegyűjtését, elégetését, a gát és az árapasztó karbantartását kettő
alkalommal (késő tavasz és augusztus, szeptember), parlagfű irtást, illetve a kövezéshez, partvédelmi
munkához kapcsolódó társadalmi munkát.
6./ Együttműködés:
-A jó kapcsolatok fenntartása továbbra is Pogánnyal, önkormányzattal, pogányi civil szervezetekkel.
Ennek érdekében megtartani közösen a halfőző versenyt, biztosítani a nyári gyermek horgásztábor
megtartását, szükség szerint a pogányi és más önkormányzat közötti horgászverseny lebonyolítását.
Kérésünk a téli nádvágás elvégzése és továbbra is célszerű lenne –a lehetőség függvényében- a tó
körüli fűnyírás időnkénti végzése, a gát „mentett” vízmű felőli oldalának karbantartása.
-A haltermelők körét csak úgy célszerű bővíteni, ha megbízhatóak a termelési feltételeik, a kért
halmennyiséget minden időszakban tudják biztosítani, viszonylag alacsony áron.
- A szponzorációba bevonni továbbra is a jelenlegieket, esetleg újak keresése és bővíteni az adható
„ajándékok” körét, biztosítva ezen cégeket, hogy megfelelő propagálást kapnak.
-Jó szakmai kapcsolat fenntartása továbbra is a megyei horgász szövetséggel, a víztisztításban
résztvevő dr. Hegyi Árpáddal.

