
J e g y z ő k ö n y v 
a Badacsonytördemic-i Horgászegyesület 2021. szeptember 4-én tartandó éves rendes 

Közgyűléséről 
 

 
Helye: Badacsonytördemici Faluház 
 
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirend: 
1.) Beszámoló 2020. évről   Előadó: Molnár Géza elnök 
2.) Pénzügyi mérleg 2020. évről   Előadó: Tóth Csaba gazd. vezető 
3.) A kikötő helyzete    Előadó: Molnár Géza elnök 
4.) 2021-es költségvetés elfogadása  Előadó: Molnár Géza elnök 
5.) Vegyes ügyek (csónakhely tisztántartása, stb.) 
 
 
Molnár Géza elmondja, hogy a 2021. augusztus 27-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 a 168 főből 25 fő van jelen. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre és a két fő jegyzőkönyv-hitelesítőre. 
Jegyzőkönyvvezetőnek Molnár Gézánét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koval Miklóst és Tar 
Lászlót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.  
 
Molnár Géza tájékoztatja a megjelenteket, hogy két haláleset történt. Elhunyt Lóránd György 
és   Csongrádi Jenő.  Kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk rájuk. 
Ezután rátér az 1. napirendi pontra. 
 
 

1.) 
 
Elmondja, hogy a Covid miatt minden rendezvény elmaradt. Elmaradt a Közgyűlés is, amit 
most feltétlenül meg kell tartani a következő korlátozás miatt. Mivel ilyen év volt a tavalyi, 
nincs miről beszámolni. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 
 

2.) 
 
Mérleg 2020. évről 
          Terv      Tény  
Bevétel     2,500.000,- 2,860.000,- 
 
Kiadás          

- Kikötő       500.000,-    103.000,-  
 - Egyesület       500.000,-      97.000,-  
 - Horgászverseny      250.000,-         0  
 - Önkormányzat      150,000,-          30.000,- 
      1,200.000,-    230.000,- 
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Felkéri Garics Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság nevében ismertesse a helyzetet. 
 
Garics Zoltán elmondja , hogy egy hibát talált a bejövő számlán: nem volt feltüntetve az 
Egyesület adószáma. Két tételnél pedig bevételi eltérés volt. 
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 
 

3.) 
 
Molnár Géza arról tájékoztatja a Közgyűlést a kikötővel kapcsolatban, hogy megvan a vízjogi 
engedély is. A Közlekedés Felügyeletnél van most az ügy. Talán egy hónapon belül meglesz  
az engedély. A következő lépés az, hogy ha kikötő van, akkor épület is jó lenne. Ezzel 
kapcsolatban van egy kis probléma. Rosszul lett rögzítve az egész, mert ennek alapján 
közparkra kellene építeni az épületeket. Közparkra 4 %-os beépítési lehetőség van.  
A másik teendő, hogy amikor megvan az engedély, akkor pénzt kell szerezni, kb. fél milliárd 
forintot. 
 
Bánkuti Ákos  szerint épület nélkül is lehet  kikötő. 
 
Molnár Géza elmondja, hogy ő már említette, addig vállalja az elnökséget, amíg meg nem lesz 
a kikötő. A kikötő engedély megvan, s meg lehet csinálni épületek nélkül is. 
 
Garics Zoltán kérdezi, mire elegendő a 4 %? 
 
Molnár Géza szerint 100 m2-be belefér kikötőmesteri iroda, raktárhelyiség,  zuhanyozó, öltöző, 
WC. Ő nagyon szeretne hozzá egy fedett, nyitott részt is, hogy amikor rendezvény van, akkor 
legyen egy nyitott, de fedett terület. 
 
Villányi Péter kérdezi, hogy épület nélkül is lehet-e használni a kikötőt. 
 
Molnár Géza elmondja, hogy természetesen, hiszen most sincs épület, az ÖKO házba járnak. 
Még nem látta az előírásokat, de sokban nem változhat a helyzet, ha pár taggal többen lesznek. 
 
Nincs több kérdés, így rátérnek a 4. napirendi pontra. 

 
 

4.) 
 

2021. évi költségvetés 
     
Bevételi terv     2,500.000,- 
 
Kiadási terv  Kikötő   2,500.000,- + 2 M.Ft + 250 e.Ft            
   Egyesület     500.000,- 

               Önkormányzat    150.000,- 
       5,400.000,- 
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
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5.) 
 
Molnár Géza elmondja, hogy beleszalad mostanában olyan problémákba, hogy 
 

- az ÖKO házi vendég panaszkodik, hogy a horgász minősíthetetlen  hangnemben 
beszél vele. Már két példa is előfordult. A Balaton hajózási víz, a horgásznak el 
kell fogadnia, hogy más is fürdik a tóban. Aki így viselkedik, azt Közgyűlés elé 
fogják hozni és el fogják küldeni az Egyesületből. 

 
- A másik a kikötőlátogatás,  gyerekfelügyelet. Kisgyerekek garázdálkodnak a 

kikötőben. Ott van velük a szülő is, de nem szól rájuk. Ha ez nem változik, ezt 
az illetőt is ki fogják zárni. 

 
- A Meghívót az Egyesület honlapján közzéteszik. Jövő márciusban lesz a 

következő Közgyűlés, de időnként mindenki nézzen rá a honlapra. 
 

- Kéri, hogy mindenki a kijelölt parkolóban álljon meg autójával. 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem volt. Molnár Géza megköszöni a részvételt, s bezárja a Közgyűlést. 
 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
         Molnár Gézáné 
                 jegyzőkönyvvezető 
 
 

Koval Miklós      Tar László 
     jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 
 
 

 
 
 


