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Napirendi pontok. 

1., 2020 év első félév összefoglalója: 

A vezetőség megállapította, hogy az egyesület napi élete 2020-ben zavartalanul bonyolódott, 

működése akadálytalan volt, a bérlők és a tagok kiszolgálása zavartalan volt.  

A működésünket némileg akadályozta a kialakult pandémiás helyzet, ami ugyan alap funkcióinkat nem 

akadályozta, de visszafogottá tette a működést. A szokásos közgyűlést is el kellett halasztani, és az év 

utolsó harmadában kerül lebonyolításra. Egyes tervezett karbantartási munkákat nem tudtuk 

elvégezni. Gyakorlatilag az egyesület működése az engedélyek kiadására  szorítkozott. 

Anyagi gazdasági életünk vonatkozásában megállapítható, hogy az egyesület azon túlmenően, hogy 

minden ráháruló anyagi kötelezettségének eleget tett, megfelelő tartalékokkal rendelkezik az év 

hátralévő részében ráháruló feladatok elvégzéséhez, a programunkban előirányzott rendezvények 

anyagi bázisa biztosított. 

Összességében rögzíthetjük, hogy az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozottan, és a tervek szerint 

alakult, olyan módon, hogy zökkenőmentesen fedezték kiadásainkat. 

2., 2020 év feladatai: ( Előző vezetői ülésen egyeztetett feladatok ) 

a. A megvásárolt pihenő helyiség ( bungaló ) elkezdett felújításának befejezése 2020 február végéig. 

Felelőse Simon Gyula.  MEGTÖRTÉNT 

b., A vezetőség megbízza gondnokot, hogy a tanya villamos hálózatának ellenőrzésére kérjen fel 

szakembert, ellenőriztesse le biztonsági szempontból a vezeték hálózatot. Ennek elvégzését 2020 

március 20-ig teljesítse. ( A FELMÉRÉS MEGTÖRTÉNT, VISZONT A KIVITELEZÉS ELHÚZÓDIK A 

VÍRUSHELYZETT MIATT AZ ÉV MÁSODIK FELÉRE ) 



c., A parkolónk felületének elegyengetése, borítása kővel, kaviccsal. Felelőse Nagylöki Miklós ( EGYÉB 

OKOK MIATT JÚNIUS HÓNAPRA KELLETT ÁTÜTEMEZNI ) 

d., Egy új vagy újszerű állapotban lévő csónak beszerzése, mivel a korábbi hajónkat sérült és elhasznált 

állapota miatt értékesítettük. Wágner Antal vállalta a felkutatást. ( AZ EGYESÜLET 2020 MÁJUSÁBAN 

VÁSÁROLT EGY 5,7M HOSSZÚ HORGÁSZ ÉS TÚRA CSÓNAKOT ) 

e., Egyes bungalók tulajdonviszonyai rendezetlenek, a régi és új tulajdonosok a tulajdoni viszonyok 

változását nem adminisztráltatták az önkormányzatnál. Az illetékesek figyelmének felhívása, az 

átvezetések lebonyolításának ellenőrzése a gazdasági felelős feladata. Ennek eredményéről a 

következő vezetőségi ülésen számoljon be a gazdasági felelős, várható időpont 2020 március vége. ( A 

VÍRUSHELYZET MIATT ÁTÜMEZÉSRE KERÜLT AZ ÉV MÁSODIK FELÉRE ) 

f., A 2020 év rendezvényei kapcsán az eddig hagyományos rendezvények megtartását szavazta meg a 

vezetőség, avval a kiegészítéssel, hogy a gyermektábor népszerűségére tekintettel, két alkalmat 

tervezünk 2020 július és augusztus hónapokban, amennyiben minden feltétel adott lesz. ( Irányító 

szakember, megfelelő létszám, , stb ) Az időpontokat a következő vezetőségi ülésen pontosítjuk. Ezen 

túlmenően tervezünk egy egyesületek közötti horgászverseny szervezését is. Megcéloztuk a június 

hónapot, a szervezéssel Simon Gyulát bíztuk meg. 

g., A 2019-ban értékesített területi jegyek száma alapján 15 db térítésmentes jegyet kaptunk a 

szövetségtől. Ennek elosztása tekintetében az alábbiak szerint döntött a vezetőség: 

3 db jegyet a bizományos értékesítőink kapnak, 6 db-ot kiemelkedő munkát végző tagjaink, a 

megmaradt 6 db vonatkozásában később döntünk, mivel pályázatot tettünk közzé az egyesület 

honlapján, mely szerint 2020 február 15-ig lehet a kiírásban megjelölt feltételek megléte esetén 

pályázatot benyújtani.  

3., Rendezvényeink: 

a., Halászléfőző verseny időpontját 2020 július 04-re tűztük ki. A szervezéssel Tóth Hajnalka 

gondnokunk lett megbízva. 

b., Gyermek horgásztábor: Tervezett időpont július 27-31. Az előkészítő, szervező munka felelőse 

Wágner Antal és Simon Gyula.  

c., Egyesületi horgászverseny: Időpontja augusztus 15. Felelős Simon Gyula sportfelelősünk. 

d., Egyesületek közötti verseny: Időpont 2020 szeptember 05. A rendezvény felelős szervezője 

Feketéné Budaházy Edit. A saját csapatunk kialakítását, felkészítését Lukács János sorttársunk vállalta. 

e., A 2019 évi nagy sikert hozó évzáró disznóvágást idén is tervbe vettük, de időpont vonatkozásában 

a döntést későbbre halasztjuk. 

4., 2020 évi fejlesztési, bővítési terveink: Ebben a kérdéskörben egyet értett a vezetés, hogy az elmúlt 

hónapok felborították a 2020-as terveinket, így csupán a rendezvényeinkre koncentrálunk, egyéb 

jelentősebb anyagi és idő igénnyel járó fejlesztésekbe nem döntünk. 

A jegyzőkönyv lezárva 2020. június 5-én 18 óra. 


