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tek az ellenőrzéshez használt elekt-
romos motort meghajtó új akku-
mulátorok. 2012-re nem tervezünk 
eszközbeszerzést, kivéve, ha vala-
mely erre irányuló pályázati ösz-
szeggel ezt legalább részben fedezni 
tudjuk.  
   El kell mondani, hogy a korábbi 
évekhez képest most sem kellett új 
rovatokat felvennünk a kiadásaink 
sorába, de bizonyos tételek tekinte-
tében mégis nőttek kiadásaink. 
Ennek oka az áremelkedés. Hiába a 
spórolás, a bevételi oldalon a jövő-
ben újfent olyan eszközökhöz kell 
nyúlnunk, melyek népszerűtlenek. 
Higgyék el nem lesz könnyű a 
2012-es év sem. Büszkén jelenthe-
tem, hogy tartalékainkhoz nem 
kellett nyúlni, a mai napig azon 
egyesületek közé tartozunk, akik a 
recessziót jól tudják kezelni. Ké-
rem, a fentiek szellemében értékel-
jék majd a gazdasági beszámolót! 
    

   Az ellenőrzéssel kapcsolatban 
elmondhatom, hogy a lelkes ellen-
őrök egyre jobban és szakszerűb-
ben végzik tevékenységüket. Több 
esetben értek tetten szabálytalan-
kodókat, derítettek fel tiltott halá-
szati módszerekből származó esz-
közöket, illetve puszta jelenlétükkel 
riasztották el őket cselekményük 
elkövetésétől. Az ellenőrzések kap-
csán két személyt is 3 illetve 6 hó-
nap eltiltással, valamint 10.000 Ft 
és 25.000 Ft pénzbírsággal sújtot-
tak az eljárók. A gazdálkodásunk-
ból a helyi polgárőrséget már tá-
mogatni nem tudtuk. A támogatás-
ra szánt összegből saját halőreink 
szakmai felkészülését és halőri 
vizsgáit finanszíroztuk. Így új vív-
mányként jelenthetem, hogy újabb 
három képzett halőrrel rendelkezik 
egyesületünk, akikre a jövőben bíz-
zuk vagyonunk megőrzését.  
      Az ellenőrzésekkel kapcso-
latban ismételnem kell magam. 
Ahogy a tavalyi beszámolómban 
említettem, az ellenőrökkel szem-
ben tanúsított magatartás egyre 
inkább sporthorgászhoz méltó. 
Kérem a tagokat, horgásztársakat 
arra, hogy a jövőben is tartsák meg 
jó szokásukat. Sajnos még mindig 
vannak kivételek. Több esetben 
most is eljárás megindításával vég-

ződtek az ellenőrzések, részletesen 
erről a horgászmester számol be. 
 

   A háziversenyen a korábbi 
évektől eltérően a tavalyi évben 
igazán jó hangulatú rendezvényt 
sikerült összehozni. A résztvevők 
száma oly magas volt, hogy éppen 
kifutotta a hely. 2010 évben meg-
hökkentően kevesen voltak hor-
gásztársaink a rendezvény helyszí-
nén és ez kisebb riadalmat keltett a 
vezetőségben. Ahogyan korábban 
ezt jeleztem, a vezetőségnek e je-
lenséget meg kellett vizsgálnia. A 
vizsgálat eredményeképpen az erő-
sebb lobbit és bíztatást helyeztük a 
végrehajtandó lista élére. Ezt kö-
vetkezetesen végrehajtva a munka 
meg is hozta eredményét. Jelentő-
sen megnőtt a 2011-es évi verseny-
ző és résztvevő létszám. Jó érzés 
volt köztük lennem!! Kérem jöjje-
nek minél többen!! 
 

 A taglétszám az alábbiak szerint 
alakult. 2011-ben 284 fővel zártuk 
az évet. 18 fő tagsági viszonya meg-
szűnt. A tagok közül 25 fő tagsági 
díjat nem fizetett. Ez lényegesen 
kevesebb mint az előző időszakban. 
A korábban elfogadott fegyelmi 
szabályzat alkalmazása a díjfizetés 
tekintetében nagyobb visszatartó 
erő, mint gondoltuk. A vezetőség 
ezzel kapcsolatban azt a határoza-
tot hozta, hogy a fizetési felszólítá-
sokat a korábbiakhoz hasonlóan 
kikézbesíti. A szabályozás szerint, 
ha a határidőn belül a hátralék 
megfizetése nem történik meg, úgy 
az egyesület a tagjai közül törli a 
horgásztársat. Amennyiben a tag 
törlésre kerül, úgy új helyek szaba-
dulnak fel és lesz lehetőségünk új 
tagok beléptetésére. Az újonnan 
belépni kívánók írásos kérelemmel, 
formanyomtatvány kitöltésével 
fordulhatnak az egyesület vezetősé-
géhez.  
 

   A 2011 évi halasítással kap-
csolatban elmondhatom, hogy a 
kötelezően előírt telepítési mennyi-
séget újfent többszörösen megha-
ladó halállomány került vizünkbe. 

Értéke 1.937.170 Ft. A táblázat má-
sodik tételében szereplőket halasz-
tott fizetésként 2012 év márciusáig 
715.000 Ft. értékben kell kiegyenlí-
tenünk. A telepített halfajok a táb-
lázatban szereplő bontásban kerül-
tek kihelyezésre. 
 

   A közösségünk nevében köszöne-
tet kell mondanom Pácin község 
Polgármesterének, hiszen tőle és 
hivatalától is rengeteg segítséget 
kapunk folyamatosan az ellenőrzé-
sek segítésétől a teremhasználaton 
és szemétszállításon át egyéb fel-
adataink végrehajtásáig egész év-
ben. Tisztelettel köszönjük! 
 

   A tisztségviselők munkájá-
nak értékelése is feladatom. A 
pénzügyi elszámolást, most is mint 
mindig pontosan és szakszerűen 
végzi Baranyi Ferenc. Az ellenőrző 
bizottság is szakszerűen végzett 
ellenőrzéseket, hibát nem találtak. 
Munkájukat hozzáértően és kriti-
kusan végzik, az eredményről rész-
letesen külön beszámolót készíte-
nek. A szakirányítással kapcsolat-
ban elmondható, hogy minden vég-
rehajtandó feladatról időben érte-
sültem, az ahhoz kapcsolódó 
iránymutatást megkaptam. A veze-
tőség felelősséggel dönt az egyesü-
let életét meghatározó dolgokban, 
biztosítva ezzel a működőképessé-
get. 
 

Az én munkámat Önöknek kell 
megítélniük, remélem azzal meg 

vannak elégedve és az előterjesztett 
beszámolómat is elfogadják! 

 

 

Az egyesületi iroda címe: 
 

3980 Sátoraljaújhely,  
Kossuth Lajos u. 2. 

 

Az iroda nyitvatartási ideje: 
 

2011. március 01.–április 30. 
 

Hétfő és Csütörtöki napokon 
8:00 – 16:00 

2011. május 01.–augusztus 31. 
 

Csütörtökön 
10:00 – 15:00 

kihelyezési idő halfaj mennyiség termelő 

2011. március Ponty 3 nyaras 15 mázsa Geleji Halászati Kft. 
2011. október „A”ponty 1 nyaras  321 kg Hortob.Halg.-Polgár 
2011. október Ponty 3 nyaras  11 mázsa Hortob.Halg.-Polgár 


