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A vezetőség létszáma 5 fő jelen volt mind az 5 fő, tehát szavazóképes a vezetőség. 

 

Az elnök megbízta a gazdasági felelőst, hogy vezesse a jegyzőkönyvet az elhangzottakról. 

 

Elnök köszöntötte a vezetőséget és egyeztette velük az elmúlt vezetőségi ülésen megbeszélt 

feladatok időarányos elvégzését. Megállapította, hogy a vezetőség elvégezte a meghatározott 

feladatokat. 

 

1./ Megbeszéltük az önkéntes alapon finanszírozott süllő ivadék telepítését. Ezzel kapcsolatos 

felhívást kiosztjuk a bizományosoknak és feltesszük a Honlapunkra is. 

 

2./ Gondnok 2018. évi megbízási szerződését elkészíteni köteles a gazdasági felelős. 

Munkaköri leírás elkészítése felelős: Elnök. 

 

3./ Jutalmazási javaslat Szövetség felé. Vezetőség egyhangúan javasolja Bolemányi Dániel 

horgásztársunkat. Javaslatot elkészíti az elnök. Természetesen kíváncsiak vagyunk tagjaink 

véleményére is, illetve esetleges más jelölésekre. 

 A szövetség felé történő leadás határideje 2018. 03. 12. 

 

4./ Elektromos hálózat felülvizsgálata, és hibák kijavítása a Horgásztanyánkon. Ajánlat kérés 

folyamatban felelős: Titkár. 

 

5./ Május hónap végéig Bírósági határozatban vállaltak alapján a környezetünk nyugalmának 

megóvása érdekében hangszigetelő fal felépítése válik szükségessé. Az ehhez esetlegesen 

szükséges hatósági engedély, bejelentés megtételéért felelős: Titkár. A gyakorlati 

kivitelezésben a sport- felelősünk vállalt aktív szerepet. 

 

6./ Korábbi üzleti kapcsolatból eredő 1.400.000.-Ft-os tartozás bizonylatai alapján a 

követelésünk jogi útra terelése. Egy másik hasonló ügyben az érintett számára ismételt 

felszólítást szükséges küldeni. 

 

7./ Az NY-es jegyek elosztásának megtárgyalása. (Térítésmentes területi engedélyek) Kérjük 

tagtársainkat amennyiben megítélésük szerint szociális szempontból jogosultnak érzik 

személyüket, illetve látókörükben arra érdemes horgásztársról van tudomásuk, jelezzék az 

Egyesület gondnokának. A február végi vezetői ülésen a beérkező javaslatokat megtárgyaljuk. 

 

8./ Tanyán lévő bungalók vízóráinak plombálása, felelős: Titkár. 

 

9. Versenyfelelősünk beszámolt a szövetség által rendezett megbeszélésen történtekről.  

Versenyzők felkutatása és megszervezése a 2018. évi versenyeken való részvételének segítése 

kiemelt feladatunk. Kérjük horgásztársainkat akiknek 2018-ban szándékukban áll 

szövetségi, országos versenyen részt venni és esetlegesen igényt tart az egyesület 

támogatására, jelentkezzen a gondnokunknál, a tanyánkon. 

 



10./ Következő vezetői ülésen az éves rendezvény terv elkészítése válik esedékessé. Ennél a 

pontnál is megkérjük tagjainkat, akinek javaslata van 2018 év tekintetében bármilyen 

jellegű rendezvény lebonyolítására, amely elősegíti az egyesületi élet fellendítését, 

hasznos lehet a tagok szempontjából, fellendítheti a horgászat iránti kedvet, segít a 

közösség összekovácsolásában, stb. adja le javaslatát egyesületünk gondnokánál, vagy 

írásban, esetleg telefonon. A vezetőség tagjainak telefonszáma elérhető a tanyán, vagy a 

gondnoknál. 
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