
J e g y z ő k ö n y v 
a Badacsonytördemic-i Horgászegyesület 2022. március 05-én tartott éves rendes 

Közgyűléséről 

 

Helye: Badacsonytördemic Faluház 
 

Résztvevők: a mellékelt Jelenléti ív szerint 
 

Napirend: 

1./ Beszámoló 2021. évről    Előadó: Molnár Géza elnök 

2./ Pénzügyi mérleg 2021. évről   Előadó: Tóth Csaba gazdasági vezető 

3./ A kikötő helyzet – Lábdi Piac   Előadó: Molnár Géza 

4./ 2022-es költségvetés elfogadása 

     Tagdíj emelése 5.000 Ft-ra   Előadó: Molnár Géza elnök 

5./ Önkormányzati szerződés módosítása  Előadó: Molnár Géza elnök 

6./ Vegyes ügyek 
 

Molnár Géza elmondja, hogy a 2022. február 24-re meghirdetett Közgyűlés nem volt 

érvényes, így a mai létszámmal a Közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok 

tárgyalásában. 
 

Molnár Géza köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 43 fő van jelen. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre, és a két fő jegyzőkönyv hitelesítőre. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Szántai Attilánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Koval Miklóst és 

Horváth Zoltánt a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Napirendi pontokat. 

 

1./ Beszámoló a 2021. évről: 

Molnár Géza elnök: a Covid miatt a rendezvények elmaradtak, idén talán a Horgász Piknik 

meg lesz tartva. 

Az egyesületnek 300 tagja van – helyiek, plusz engedélyt vásárlók. 

Hozzászólás: Horváth Zoltán polgármester megköszöni a támogatásokat. 

Kérdés: nincs 

A Beszámolót 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadja. 

 

2./ Pénzügyi mérleg a 2021. évről: 

MOHOSZ tagdíj - átfut 

Mederkezelői díj – átfut 

Mínusz 170.000 Ft-al zárta az évet az egyesület. 

Tervezői díjat idén számlázzák, villanyterv nem került még kifizetésre – mínusz 400-450 ezer 

Ft lesz, szükség volt tűzoltó tervre is. 

Kivitelezési tervet nem sikerült tavaly megvalósítani. 

       Terv:    Tény: 

Bevétel:           2.000.000 .-       3.070.000 .- 

 

Kiadás: 

- Kikötő:    …..4.750.000 .-       3.190.000 .- 

- Egyesület:             500.000 .-          110.000 .- 

- Önkormányzat:            150.000 .-            30.000 .- 

     5.400.000 .-       3.330.000 .- 

 

 



2. 

 

Garics Zoltán ellenőrző bizottság elnöke: 

1 megjegyzés: 2-3 pénztárbizonylatról nem volt egyértelmű a név. 1 számlához szerződést 

kell mellékelni. 

Kérdés: nincs 

Szavazás: egyhangúlag elfogadja a Közgyűlés. 

 

3./ A kikötő helyzet – Lábdi Piac: 

Molnár Géza elnök: megkaptuk az engedélyeket, 13 év munkájának eredménye. 

Önkormányzati képviselő küldött egy beadványt, a felháborodásom nagy. 

Molnár Géza elnök felolvassa a beadványt. 

Joó Ferenc: a beadványt nem személyeskedésnek kell venni. 

Molnár Géza: a felelős az elnök, az én vagyok. 

Joó Ferenc: az önkormányzat felé szól. 

Horváth Zoltán: piszkálódás. 

Homonnai István: szerintem az önkormányzatnak szól, nem az egyesületnek. 

Wettstein Edina: kérdésem, van-e összefüggés a Lábdi Piaccal. 

Molnár Géza elnök: felolvassa a beadványra írt válaszát, megkérdezi, ki ért egyet. 

2 tartózkodás mellett elfogadja a Közgyűlés. 

Molnár Géza elnök: ez a levél, beadvány megváltoztatta a véleményemet.  

Javaslom: Vagy menjen a Piac, amit az önkormányzat felajánlott területet, vagy fizessenek, ha 

maradni akarnak. 

Garics Zoltán: Annyit fűznék hozzá: bérleti – támogatási díjat fizetünk mi tagok, akiknek 

nincs helye, akkor más is fizessen. Külsős is fizessen – kikötő támogatás. 

Tornai Ede: Bérleti díjat fizessen, ha jelképes is, de fizessen. 

Molnár Géza elnök: Felajánlom: Vagy 8 napon belül elhagyják a területet, vagy ha maradni 

akarnak, fizessenek támogatást 5 évre visszamenőleg a kikötő építési munkáig, amely vagy év 

végéig, vagy jövő év szeptemberében elkezdődhet. 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot. 

 

4./ 2022-es költségvetés elfogadása – tagdíj emelése: 

       Terv: 

Bevétel:          1.600.000 .- 
 

Kiadás: 

- Kikötő:         2.600.000 .- 

- Egyesület:            500.000 .- 

- Önkormányzat:           150.000 .- 

     3.250.000 .- 

            Rendezvény:            500.000 .- 

           3.750.000 .- 
 

Molnár Géza elnök: tagdíjat emelnünk kell, a MOHOSZ többet kér. 

Rendezvény: Horgász Piknik – rendeljünk ebédet, a vacsorát elkészítik a hölgyek. 

Erre kb. 500.000 Ft a terv. 

Füstös Jenő: vállalja a főzést. 

Bognár Balázs: az 500.000 Ft nem biztos, hogy elég lesz. 

Molnár Géza: Kivonulnak a vendéglősök, és nincs gond. Ha lesz csapat, mi főzünk. 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot. 



3. 

 

5./ Önkormányzati szerződések módosítása: 

Molnár Géza elnök: Az önkormányzattal úgy kell szerződést módosítani, hogy mindenkinek 

jó legyen. Kivetettem a 3 db csónak helyet. 5 év megvalósulást a kikötőre. 200 millió volt, 

most 1 milliárd. 

Nagy Miklós: mi az, amit önvédelemből módosítunk. 

Molnár Géza: Ezeket mondtam el. Jegyző szerint jó, nem probléma a 60 év – 2012-től. Az új 

törvény előtt lett megkötve, ezért érvényes. 

Molnár Géza: A szerződést a Horgászegyesület és a Vitorlásegyesület között is módosítani 

kell. Felolvassa, ügyvéd segítségével készült. (Mellékelve) 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot. 

 

Kiss Vendel: Ha létre jön a vitorláskikötő, akkor 1 kikötő lesz? 

Molnár Géza: 2 kikötő marad. 

 

6./ Vegyes ügyek: 

Molnár Géza elnök: Befizetési határidőt hoztunk be – minden évben február 15. a határidő. 

Parton a támogatókkal megpróbáljuk megoldani, hogy maradjanak meg az előző évi dolgok. 

Mindenki tüntesse fel a nevét, elérhetőségét a kis csónakokon. 

 

Több hozzászólás nem volt, Molnár Géza megköszöni a részvételt, és bezárja a Közgyűlést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

  Szántai Attiláné 

jegyzőkönyvezető 

 

 

 

 

 

 

      Koval Miklós       Horváth Zoltán 

jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 


