
J e g y z ő k ö n y v 

a Badacsonytördemic-i Horgászegyesület 2020. március 1-én tartandó éves rendes 

Közgyűléséről 

 

 

Helye: Badacsonytördemici Faluház 

 

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Napirend: 

1.) Beszámoló 2019. évről   Előadó: Molnár Géza elnök 

2.) Pénzügyi mérleg 2019. évről   Előadó: Tóth Csaba gazd. vezető 

3.) A kikötő helyzete    Előadó: Molnár Géza elnök 

4.) 2020-as költségvetés elfogadása  Előadó: Molnár Géza elnök 

5.) Vegyes ügyek (csónakhely tisztántartása, stb.) 

 

 

Molnár Géza megállapítja, hogy mivel a 167 főből csak 3 fő van jelen február 25-én, így a 

Közgyűlést 2020. március 1-jén 8 órakor tartják meg, amikor a megjelentek számától 

függetlenül a Közgyűlés határozatképes lesz az eredeti napirendi pontok tárgyalásában 

 

2020. március 1-jén Molnár Géza köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 41 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 ezután javaslatokat kér a 5.) Vegyes ügyek napirendi ponthoz. 

 

Tóth Csaba elmondja, kérték tőle, hogy akkor legyen a tagdíjfizetés, amikor a fogási naplókat 

leadják. 

 

Molnár Géza tájékoztatja a megjelenteket, hogy ehhez Alapszabályt kellene módosítani. 

 

Ezután a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat. 

 

Molnár Géza megköszöni és rátér az 1.) napirendi pontra. 

 

 

1.) 

 

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a falu rendezvényein részt vettünk, de nagyobb részvételt kér 

a tagságtól. Elmondja, hogy a Horgászversenyt Horváth Gábor nyerte 11 kg-mal, a célbadobó 

verseny győztese pedig Varga Imre. 

Elmondja, hogy a MOHOSZ versenyein, a feeder és pergetős versenyen is részt vettünk. 

 

Horváth Zoltán a falu rendezvényeivel kapcsolatban kéri, hogy ha egy mód van rá, ne csak 

mindig ugyanaz a pár ember vegyen részt azokon, ne csak őket terheljék. Nagyobb aktivitást 

szeretne a tagságtól. 

Több hozzászólás nincs. A Közgyűlés 1 tartózkodással.egyhangú szavazással elfogadja a 

beszámolót. 
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2.) 

 

Mérleg 2019. évről 

          Terv      Tény  

Bevétel     2,500.000,- 3,344.000,- 

 

Kiadás          

- Kikötő    7,000.000,- 5,200.000,-  

 - Egyesület       500.000,-    115.000,-  

 - Horgászverseny      250.000,-    180.000,-  

 - Önkormányzat      150,000,-          30.000,- 

      7,900.000,- 5,525.000,- 

 

A tényleges összkiadás 7,462.000,- Ft. Ebben szerepelnek olyan tételek, amelyek csak 

átfolynak az Egyesületen. 

 

Villányi Péter kérdezi, mennyi jött be az 1 %-okból. 

 

Molnár Géza tájékoztatja, hogy 106.700,- Ft, melyet megköszön azoknak, akik az Egyesületnek 

adták. 

 

 Felkéri Garics Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, tartsa meg beszámolóját. 

 

Garics Zoltán elmondja, elgondolkodtató, hogy a bankköltség megugrott, de nem lehet semmit 

tenni ellene, hiszen minden bank jelentős költségeket számol fel. A mostani kiugrásnak az az 

oka, hogy most jött be a tervezési díj.   

 

Kérdés nincs. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 

 

3.) 

 

Molnár Géza tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a kikötővel most is ott tartanak , mint egy évvel 

ezelőtt. Vízjogi engedély nincs. A mederkezelői engedélyt megadták, elküldték Fehérvárra. 

Megcsináltatták a mederkezelőihez szükséges tanulmányt.  Elmondja, hogy a  kőszórás arra 

lesz jó, hogy az egy méteres hullámokat 40 cm-re csökkenti, így kicsi az esélye annak, hogy a 

hajók összeütközzenek. 

 

Szabó György kérdezi, az új csónakkikötőben milyen szélesek lesznek a helyek? 

Molnár Géza: 2 méteresek. 

 

Nincs több kérdés, így rátérnek a 4. napirendi pontra. 
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4.) 

 

2020. évi költségvetés 

    Kiadási terv   Bevételi terv 

 

 Kikötő    500.000,-   2,500.000,- 

 

            Egyesület   500.000,- 

 Verseny   250.000,- 

 Önkormányzat  150.000,- 

             1,200.000,- 

 

Molnár Géza elmondja még, hogy kb. 2 millió Ft lesz az új kikötőhöz építendő épületek 

megtervezése. 

Javaslat, észrevétel nincs. A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a költségvetést. 

 

5.) 

 

Molnár Géza kéri, hogy mindenki nézze meg a fogási naplóját, mert an benne változás. Karózni 

csak úgy szabad, ha kiveszed, amikor kijössz. Csak addig lehet a vízben, ameddig horgászol. 

Ismételten kéri, mindenki takarítsa  ki a csónakhelyét, saját feladat. 

Horgászpiknik május 30-án lesz. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy ismét lesz bojlis verseny. 

 

Molnár Géza kéri, hogy ne vigyék be a zsinórt a kikötő elé, ne akadályozzák a működő kikötőt. 

 

Varga Márton elmondja, hogy a tavaszival nincs gond, inkább csak az őszivel. 

 

Villányi Péter kérdezi, hogy elég egy kuka? 

 

Molnár Géza megragadja az alkalmat, hogy elmondja, szeretné tudni, ki az, aki a saját házi 

szemétjét az Egyesület kukájába hozza le. Kéri a tagokat, szóljanak neki, ha ilyet látnak, hogy 

tudjon intézkedni. 

 

Varga Csabának gondja van a parkolással. Nem lehet rendesen beállni, egyesek úgy parkolnak. 

 

Molnár Géza rendszámot kér. 

 

Tóth Csaba kéri, hogy a fogási naplóban adják össze a számokat, ne neki kelljen ezt megcsinálni 

mindenkinek. Nem az ő feladata. 

 

Molnár Géza szerint, Tóth Csaba adja le a fogási naplókat úgy, ahogy vannak, s ezek az illetők 

fizessenek többet, ne a Tóth Csabát adjanak munkát. 

 

Garics Zoltán felhívja a megjelentek figyelmet, hogy ha ma kimész horgászni, és csak másnap 

jössz be, akkor mind a két napot x-el kell jelölni. 
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Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Horgász Konferencián megemlítette,  a halőr azt mondta, 

hogy az angolnát is be kell írni azonnal. Utánanéztek, s neki adtak igazat, hogy nem kell. 

Elmondja, hogy nem lehet macskakörmözni.  Ha nem jól töltöd ki a fogási naplót, elveszik az  

engedélyed. 

 

Tóth Csaba tájékoztatása szerint a bírság 20.000,- Ft. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


