
J e g y z ő k ö n y v 
a Badacsonytördemic-i Horgászegyesület 2022. április 23-án tartott rendkívüli 

Közgyűléséről 
 
 
Helye: Badacsonytördemic Faluház 
 

Résztvevők: a mellékelt Jelenléti ív szerint 
 
 

Napirend: 
1./ 2021-es módosított költségvetés elfogadása   Előadó: Molnár Géza elnök 
2./ Gazdasági vezető választás    Előadó: Molnár Géza elnök 
3./ Alapszabály módosítás (székhelyváltozás miatt)  Előadó: Molnár Géza elnök 
4./ Vegyes ügyek 
     Díszpolgári cím javaslat (Tóth Csaba) 
      
 
Molnár Géza elmondja, hogy a 2022. április 12-ére meghirdetett Közgyűlés nem volt 
érvényes, így a mai létszámmal a Közgyűlés határozatképes az eredeti napirendi pontok 
tárgyalásában. 
 

Molnár Géza köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 23 fő van jelen. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre és a két fő jegyzőkönyv-hitelesítőre. 
Jegyzőkönyvvezetőnek Kónya Józsefet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koval Miklóst és Simon 
Imrét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Napirendi pontokat. 
 
 

1.) 
 
A 2021-es költségvetésben a Halászati Zrt. részére beszedett 3,036.500,- Ft területi jegy ár 
bevétel, ill. kiadás nem szerepelt. Ezzel módosítjuk a 2021-es költségvetést. 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 

2.) 
 
Jelölőbizottság választás:  
Elnök Bognár Imre, tagok Horváth Gábor és Nagy Miklós. 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
A Jelölőbizottság elnöke, Bognár Imre javaslatot tesz a gazdasági vezetőre: Páhiné Péber 
Erika személyében.  
A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
 
 

3.) 
Székhelyváltozás: A gazdasági vezető lakcíme: 8284 Nemesgulács, József Attila u. 39. 
A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 
 

 
 
 



-  2  - 
 

4.) 
 
 

 
A Közgyűlés javasolja Tóth Csaba posztumusz díszpolgári cím adományozását a Képviselő 
Testületnek. 
A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.  
 
Molnár Géza tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati újságban megjelent cikk 
miatt Maurer Tamásné képviselő pert akar indítani. 
 
Felhívja a figyelmet, hogy az Egyesület bankszámlaszáma  bankváltás miatt változni fog. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a gazdasági vezetőnek számítógépet kell vásárolni, ez kb. 
200.000,- Ft kiadást fog jelenteni. 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kamerarendszer bővítésének várható költsége kb. 
500.000,- Ft lesz. 
Nagy Miklós kérdezi, mikor fog üzemelni a kamerarendszer? 
Bognár Imre kérdezi, milyen minőségű kamerák lesznek elhelyezve? 
Molnár Géza válasza: rövid időn belül elkészül a rendszer, a kamerák pedig jó minőségű, 
nagy felbontású kamerákra lesznek cserélve.  
 
Több hozzászólás nem volt, Molnár Géza megköszöni a részvételt, és bezárja a Közgyűlést. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
         Kónya József 
              jegyzőkönyvvezető 
 
           
 
 
 
 
 
 
      Koval Miklós         Simon Imre 
jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 


