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Jelen vannak:

Egyesületi tagok küldöttei a jelenléti ív szerint. (mellékelve)

Sándor András elnök üdvözli a Megyei Horgász Szövetség részéről megjelent Takács Antal
urat és a küldötteket. Megállapítja, hogy a
 küldöttek létszáma: 78 fő
 határozatképesség: 40 fő
 jelen van:

69 fő küldött.

Kimondja, hogy az alapszabály értelmében az első időpontra meghirdetett közgyűlés
határozatképes.
Javaslatot tesz, hogy a közgyűlés levezető elnökének fogadják el Veres József urat.
01/2010.évi közgyűlési határozat:
A küldöttek 58 igen, 2 tartózkodás mellett levezető elnöknek Veres Józsefet
megválasztották
Veres József úr átveszi a közgyűlés levezetését, majd javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyv
vezetésére Tóth Ferencet, jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Józsefet, illetve Dombi Imrét
szíveskedjen a közgyűlés elfogadni.
02/2010.évi közgyűlési határozat:
A küldöttek egyhangú igen szavazatukkal elfogadták a Tóth Ferencet jegyzőkönyv
vezetőnek, Szabó Józsefet és Dombi Imrét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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közgyűlésnek napirendi pont kiegészítéssel kell megtárgyalni jelezze. Bejelentés napirendi
pontok kiegészítésére nincs, ezért szavazásra kerül a sor.
03/2010.évi közgyűlési határozat:
A közgyűlés egyhangú igen szavazással a meghívóban szereplő napirendi pontokat
elfogadta.
A titkári beszámolót távolléte miatt Sándor András elnök tartja meg.
Tájékoztatja a küldötteket, hogy elégedetlen a tagértekezleteken megjelentek létszámával.
Az egyesület tagságát tekintve a tagértekezleten megjelent 186 fő kevés, mind a beszámoló,
mind a tanácskozás és javasatok tételének szempontjából. Az információs vonal jól működött.
Későbbiekben a létszámon mindenképp változtatni kell. Egy 75 éves múlttal rendelkező
egyesületnél ez nem elegendő.
Tájékoztatja a jelenlévőket egyesületünk vezetőségének 2009. évi tevékenységéről külön
kiemelve a gazdálkodás, haltelepítés és a környezetvédelem vonatkozásában tett
intézkedéseket. Szóbeli kiegészítést tesz a VILLANTÓ hírlevél 2010. januári 1. számában
megjelent írásbeli beszámoló kivonatához, melyet a meghívókkal egy időben postai úton
minden tagtársunk, így a küldöttek részére kézbesítettünk.
Felhívja a figyelmet, hogy a továbbiakban is fokozni kell a vízminőség javítását, növelni kell
a fiatalok jelenlétét a velük való foglalkozást. Kiemeli, hogy aktívabban kell bekapcsolódnunk
az országos horgászturizmusban résztvevők fogadását illetően.
Még hatékonyabbá kell tenni a halőrzést. Kiemeli a társegyesületekkel való kapcsolattartás
jelentőségét.
A beszámolót követően Sándor András úr köszönetet mond mindazoknak, akik segítették
munkájában az elmúlt évtizedekben, majd a küldötteken keresztül elköszön a
horgászsporttársaktól is.
Részletes írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A levezető elnök a napirendi pontok szerint szólítja a bizottságok vezetőit beszámolójuk
megtartására.
A gazdasági felelős, Friesz Gyula úr tájékoztatja a küldötteket a 2009. évi gazdasági évben
tett intézkedésekről, részletesen közli a kiadásokat illetve bevételeket. Ezt követően
tájékoztatást ad a 2010. év tervezett költségvetéséről
Mivel a továbbiakban ő sem vállal tisztséget megköszöni a segítséget és elköszön a
közgyűlésen keresztül minden sporttárstól.
Költségvetési beszámoló és a 2010. évi tervezés mellékelve.
A fegyelmi bizottság elnöke Kovács György úr tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit
egyesületünk tagságának fegyelmi helyzetéről
Fegyelmi bizottság írásos beszámolója mellékleve.
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ellenőrzésinek eredményéről. Mivel a továbbiakban Ő sem vállal tisztséget elköszön és
mindenkinek sok sikert, jó egészséget kíván.
Fegyelmi bizottság írásos beszámolója mellékelve.
Az ifjúsági és versenyfelelős Szabó József úr tájékoztatja a jelenlévőket az elmúlt évben
végzett munkáról.
Írásos beszámoló mellékleve
A beszámolókat követően a levezető elnök tájékoztatja a küldötteket a közgyűlés hatáskörébe
tartozó alapszabályt módosító határozati javaslatokról.
Az egyesület alapszabálya módosul az alábbiak szerint:
I. fejezet 3.§ kiegészül k., ponttal:
Alaptevékenységének anyagi fedezetére, megalapozására egyéb más halgazdálkodási, vállalkozási
szolgáltatási tevékenységet folytat az érvényes jogszabályok alapján, felelősségének megtartása mellet.
II.

fejezet 7.§ 11. ponttal kiegészül.: Az egyesület tagjai - 2010 január 01-től kezdődően - kötelesek
részt venni társadalmi munkavégzésben évente legalább két alkalommal. A társadalmi munka
megváltható többlet tagdíj befizetésével. A társadalmi munka megváltásának összegét a
küldött közgyűlés határozza meg.

IV. fejezet 9. § 1. pont.: elnökség megszűnik, törlésre kerül, helyette
Ügyintéző szervezet –el kiegészül
12§ 2. pont kiegészül: Területi csoport vezető segíti a vezetőség munkáját a vezetőség
által átruházott feladatok ellátásával.

13.§ 1. pont kiegészül : A vezetőség az egyesület általános hatáskörű irányító és
végrehajtó szerve… feladatát társadalmi munkában végzi.
3. pont módosul.: összesen 6 fő tagja van.
4/ e .kiegészül.: munkavállalókat alkalmaz szükség szerint
15.§ kimarad :

Elnökség megszűnik

16.§ kimarad :

Elnökség összehívása

17.§ 1. pont módosul.: Választott tisztségviselők: egyesületi elnök, alelnök, titkár,
gazdasági felelős, felügyelő bizottság elnöke és két tagja, fegyelmi bizottság elnöke és négy tagja.
2. pont módosul: Elnököt akadályoztatása estén az alelnök helyettesíti
3. pont: Elnök és alelnök
3./ b. pont kiegészül : Összehívja küldött gyűlést, vezetőségi ülést, taggyűlést és
azon elnököl.
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köteles ellenjegyezni. Ellenjegyzés nélkül az utalványozás érvénytelen.
3./ h pont kiegészül:Egyesületnél munkáltatói jogokat gyakorol
3./ k pont új : Az éves költségvetést, zárszámadást és vagyonmérleget elkészíti
és a vezetőség és a küldöttgyűlés elé terjeszti.
4. pont új : Titkár. Irányítja és ellenőrzi az egyesület adminisztrációs, ügyviteli
tevékenységét. A vezetőségnek erről beszámol.
5. pont új : Gazdasági felelős. Irányítja és ellenőrzi az egyesület pénzügyi,
gazdasági tevékenységét. A vezetőségnek erről beszámol.
A következő napirendi pontnak megfelelően a levezető elnök felszólítja a jelenlévőket
hozzászólásukat, kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg, egyben felkéri az elnököt a
felszólalásokat követően válaszadásra.
Császár Károly felhívja a figyelmet a vízterületen túlzottan elszaporodó töklevél gyérítésére.
A pergetéses horgászattal szemben ellenszenvét nyilvánítja ki.
Szorgalmazza a társadalmi munkavégzést.
Sándor András válasza: töklevél gyérítésére a támogatás az idén is rendelkezésre áll. A
pergetéses horgászattal kapcsolatosan írásos beterjesztésére a közgyűlés fog dönteni.
Társadalmi munkavégzést a helyi vízterületi felelősök fogják szervezni.
Máj Zsolt szintén a társadalmi munkavégzést szorgalmazza. Szigorúan dokumentálni kell a
jelenlétet és legalább két alkalommal legyen előírva. Társadalmi munkával sokat lehet tenni a
vízpartok tisztaságáért.
Sulyok András fontosnak tartja a két szomszédos egyesület jó kapcsolatát / NSH és
Vagongyári egy. / és örömét fejezte ki, hogy a gyirmóti részönkormányzat is tudott segíteni a
töklevél gyérítésére kapott anyagi támogatás megítélésében. Megköszöni a vezetőség
munkáját.
Mátis László kevésnek tartja a telepítésre fordított pénzt. Részközgyűlés helyett egy nagy
közgyűlést szorgalmaz. Felső vízen az év első napjától legalább február tizenötig lehessen
mindenkinek rablóhalra pergetni.
Sándor András válasza: célszerűbb a vízterületenkénti tagértekezlet, mert kezelhetőbb. A
felmerült kérdéseket az egyesületi fogadóórákon is lehet tisztázni. A telepítés költségével
kapcsolatban részletezi az éves befizetések megoszlását
Németh Endre megköszöni a vezetőség munkáját és az új vezetőségnek sok sikert kíván.
Tóth János hozzászólásában megjegyzi, hogy a szemetelőkkel szemben szigorúan kell eljárni
akár a horgászengedélyt is be lehet vonni. Rablóhalak mennyisége csökkent. Javasolja a
kifogható halak méretének növelését.
Sándor András válasza: minkét felvetésre az országos horgászrendben foglaltak az
irányadók.
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évtizedek alatt kialakult jó kapcsolatot. Ígéretet tesz, hogy az új vezetőséget is támogatni
fogja. Ezt követően tájékoztat a megyei egyesületek helyzetéről, fogási eredményeikről, az
ifjúságiak létszám alakulásáról valamint a különböző fiatalokat érintő horgász rendezvények
sikereiről.
Pusztai Csaba Takács Antal úrnak címezve megjegyzi, hogy Szlovákiából idegen horgászok
járnak át és az itteni horgászrendet még véletlenül sem tartják be. Mit lehet tenni?
Takács Antal válasza: a szabad vízterület sajnos nem tartozik a megye hatáskörébe. Fokozni
kellene a HTSZ és a folyami rendőrség ellenőrzéseit.
További hozzászólás nem volt.
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Árpás Ferenc tagtársunk írásos beadványt
tett a házirend módosítására az alábbiak szerint:
1. A felső vízterületre az őszi haltelepítést követő általános tilalom után a lékhorgászat
engedélyezett legyen minden egyesületi tag részére.
2. Felső vízterületen minden év január 1-től február 15-ig minden egyesületi tag részére a
pergetéses horgászat engedélyezett legyen a meglévő stégekről. A stég tulajdonosa
elsőbbséget élvez a saját stég használatára. Ezen időszakot követően idegen stég
használata tilos.
Mivel korábban már a közgyűlés elfogadott egy olyan határozatot, hogy házirendet 3 évig
nem lehet módosítani és az utolsó módosítás 2008-ban volt a javaslatot legközelebb a 2011.
évi közgyűlés tárgyalhatja.
A levezető elnök áttért a 10-es napirendi pont szerint szavazásra
04/2010.évi közgyűlési határozat:
Az elnöki, titkári beszámolót a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
05/2010.évi közgyűlési határozat:
Gazdasági felelős 2009. évi beszámolóját, valamint a 2010. évi költségvetés tervezést a
közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
06/2010.évi közgyűlési határozat:
Fegyelmi bizottság beszámolóját a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta.
07/2010. évi közgyűlési határozat:
Felügyelő bizottság beszámolóját a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta.
08/2010. évi közgyűlési határozat:
Ifjúsági és versenyfelelős beszámolóját a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül
elfogadta
08/2010. évi közgyűlési határozat:
Az alapszabály módosítását az 5. pontban felsoroltak alapján a közgyűlés tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta és megbízta a vezetőséget annak egységes szerkezetbe
foglalásával.
Szavazásra került a társadalmi munka megváltásának összege és mértéke.
Arra a javaslatra, hogy a társadalmi munka mértéke évi 2 nap legyen a közgyűlés az alábbiak
szerint szavazott:
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jelenlévő küldöttek.
Arra a javaslatra, hogy a társadalmi munka megváltásának összege alkalmanként 1.000.- Ft
legyen a közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
67 igen 2 nem szavazat ellenében az 1.000.- Ft-os alkalmankénti összeget szavazták meg
a jelenlévő küldöttek.
09/2010. évi közgyűlési határozat:
A közgyűlés a horgászegyesületi tagok részére a vízterület tisztaságának és a rend
megóvása érdekében – 2010. január 01-től kezdődően - évi 2 nap társadalmi munka
végzését rendeli el.
Akadályoztatás esetén a munka megváltásának összege alkalmanként – 2010. évre 1.000.- Ft, mely összeget legkésőbb az év végi fogási napló leadásakor kell az egyesület
gazdasági felelősénél a pénztárba befizetni.
Következő évre szóló területi engedélyt csak az kaphat, aki tartozását hiánytalanul
kiegyenlítette.
Társadalmi munka alól felmentést, írásos bejelentés ellenében az indok megjelölésével
csak az elnök adhat.
A társadalmi munka megváltásának összegét minden évbe a beszámoló küldött
közgyűlés határozza meg.
A beszámolók és határozatok megszavaztatását követően a levezető elnök átadja a szót a
jelölő bizottság vezetőjének Harnisch Róbert úrnak, hogy tájékoztassa a közgyűlést az új
vezetőségi tagok személyéről.
Harnisch Róbert úr megköszöni a jelölő bizottság tagjainak munkáját.
Bevezetőjében elmondja, hogy a leköszönő, évtizedek óta az egyesületért dolgozó vezetőségi
tagok helyében a mai elvárásoknak megfelelni tudó új szemlélettel gondolkodó energikus
jelölteket kellett keresni, akik a régiek nyomdokain haladva tovább vezetik az egyesületet. A
megszerzett értékeket és a vagyont őrizni kell, amit már más szemlélettel, új ötletekkel
nagyobb hatékonysággal kell működtetni.
Ezt követően tájékoztatja a közgyűlést a jelöltekről.
A személyes bemutatást követően a levező elnök megkérdezi a jelen lévőket, hogy a
jelelölteken kívül van-e a közgyűlésen résztvevők közül olyan, aki még mást jelölne.
Sulyok András Vizler Ferencet ajánlaná a fegyelmi bizottságba.
A levező elnök szavazást kezdeményez az ajánlatot követően.
A közgyűlés 18 igen, 39 nem és 12 tartózkodás mellett Sulyok András úr javaslatát elvetette.
10/2010. évi közgyűlési határozat:
A küldött közgyűlésen résztvevők választása alapján öt évre a Nádorvárosi
Sporthorgászok Egyesületének vezetősége és a bizottságok vezetői és tagjai:
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:
Elnök:
Alelnök:
Titkár:
Gazdasági felelős:
Szakmai tanácsadó:
Ifjúsági felelős és informatika

Pintér András
Váczi Jenő
Tóth Ferenc
Cittáró Mihály
Keserű Balázs
Máj Zsolt

Bizottságok
Felügyelő Bizottság:
Elnök:
Tagok:
Fegyelmi Bizottság:
Elnök:
Tagok:

Miletics László
Dr. Wennesz Gyula
Harnisch Róbert
Kovács György
Harnisch Tibor
Hegedüs Kornél
Németh Imre
Németh Csaba

Harnisch Róbert úr tájékoztatja a közgyűlést, hogy alapszabályunk 10§ 2) l. pontja alapján a
küldöttek közgyűlése tiszteletbeli címet adományozhat.
Ennek értelmében javasolja, hogy eddig végzett lelkiismeretes és eredményes munkájuk
elismeréséül a tisztelt közgyűlés Sándor András úrnak tiszteletbeli elnöki, Németh Endre
úrnak tiszteletbeli alelnöki cím adományozását szavazza meg.
A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.
11/2010. évi közgyűlési határozat:
Közgyűlési döntés alapján a:
Nádorvárosi Sporthorgászok Egyesületének tiszteletbeli elnöke:
tiszteletbeli alelnöke:

SÁNDOR ANDRÁS
NÉMETH ENDRE

Harnisch Róbert úr a megválasztott tisztségviselőknek sok sikert és jó egészséget kíván, de
még mielőtt a közgyűlés napirendi pontok szerinti érdemi része befejeződne, még egyszer
megköszöni a leköszönő tisztségviselők munkáját és tevékenységük további elismeréséül a
vezetőség nevében Sándor Andrásnak, Németh Endrének, Cseh Zoltánnak, Veres Józsefnek
és Friesz Gyulának ajándékot ad át emlékül, majd vissza adja a szót a levezető elnöknek.
Ezt követően az újonnan megválasztott elnök Pintér András úr kér szót.
Megköszöni a bizalmat. Munkája során érezni akarja a továbbiakban is azt a bizalmat, melyet
a választások során érzett önmagával és vezetőség többi tagjával szemben.
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az új tisztségviselőre és mindenkire, aki tenni kíván az egyesületért.
Veres József úr megköszöni a küldöttek megjelenését és munkáját, majd a közgyűlést bezárja.
Győr, 2010. március 07.

Közgyűlés levezető elnöke:

Hitelesítők:

Jegyzőkönyv vezető:

Veres József

Szabó József

Dombi Imre

Tóth Ferenc

