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Titkári beszámoló 

 

Összefoglaló értékelés  

2012-ről 

Bányácski Árpád 

- egy esületi titkár   

beszámolója 

 

Tisztelt Horgásztársak! 

A térségünket érintő válságos gaz-

dasági helyzet ellenére az egyesüle-

tünk a takarékos, tervszerű gazdál-

kodásnak köszönhetően, az elmúlt 

esztendőre tervezett és a működése 

során keletkezett váratlan feladata-

it megfelelő színvonalon végrehaj-

totta. Kötelezettségeit a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően elvégez-

te, hatáskörbe utalt jogkörét az 

elvárható színvonalon gyakorolta. 

2012. március 06-án a megválasz-

tott vezetőség megtartotta alakuló 

ülését. A feladatok leosztása, átvé-

tele megtörtént. Az elnökségi és 

vezetőségi ” új” tagok részére az 

alapszabályban elfogadott részfela-

datokat kivonatoltuk, azok az érin-

tettek részére átadásra kerültek. 

Az egyesület vezetősége az alapsza-

bályban foglaltakban rögzítettek-

nek megfelelően tartotta értekezle-

teit, illetve szükség szerint, a meg-

választott tagok az értekezleteken 

megjelentek, igazolatlan távollétre 

nem került sor. 

Az Egyesület létszáma: 

A létszámunk 2012.05.03-án 327 

fő, ebből jelentős tagdíj elmaradása 

volt 31 főnek. A több éves tagdíj-

hátralékkal rendelkezőket a tarto-

zásuk rendezésére írásban ismétel-

ten felszólítottuk, akik ezen felszó-

lítást is figyelmen kívül hagyták, a 

tagságukat- a fegyelmi szabályzat 

erre vonatkozó rendelkezése alap-

ján - megszűntettük. Az év folya-

mán sajnos elhalálozott öt horgász-

társunk, így a létszámunk decem-

ber 31 –én 297 fő volt, ebből 25 fő 

hölgy. 

Fegyelmi Helyzet: 

A megválasztott fegyelmi bizottság 

április 5-én tárgyalta Balogh Zoltán 

és Magyar András fegyelmi ügyét. 

Az eljárás lefolytatásán Balogh Z. 

személyesen megjelent ,Magyar  A. 

egészségügyi problémára hivatkoz-

va telefonon értekezett a bizottság-

gal. A bizottság mindkét személyt 

elmarasztalta Balogh Z. 3 hónapra 

,Magyar A. 4 hónapra eltiltotta 

területünkön történő horgászattól. 

Adminisztráció, adatkezelés: 

A statisztikai jelentéseknek az 

APEH. .KSH- MOHOSZ felé eleget 

tettünk. A MOHOSZ felé a bekért 

jelentések, kimutatások. elszámo-

lások határidőre megküldésre ke-

rültek. A 2011.évi CLX tv./Civil 

Törvény/-ben foglaltak alapján 

egyesületünk 2011.évi szakmai be-

számolóját letétbe helyezés céljából 

megküldtük az Országos Bírósági 

Hivatalhoz. A SZÁK programba a 

tagságrendelkezésre álló azonosító 

adatai feldolgozásra kerültek. 

Rendezvények: 

Királyhelmeci H.E taggyűlése 

Királyhelmec  03.11. 

2011.évi CLX tv. feldolgozása    

Esélyek háza 03.28. 

Lomtalanítás, szemétgyűjtés     

Pácin  04.14-15. 

Nyílt nap,horgász verseny          

Pácini ált.isk.  04.30. 

Megyei horgász verseny /csapat/  

Berek holtág  05.06. 

Vezetőségi ülések                                                                                                       

03.06,05.09,08.11,10.11 

Küldöttgyűlés  Baz .m-i.Horg. 

Szöv. Miskolc  05.12. 

Házi horgász verseny                   

Pácin   06.23. 

Horgász Egyesületek Elnökeinek 

Értekezlete   Gelej     09.02. 

Vezetői Horgászverseny              

Rakaca   09.15.  

Pergető Tesztverseny  Pácin  11.11. 

SZÁK program bemutatása       

Miskolc  11.23.  

Versenyzés: 

Új verseny csapat alakult 7 fő-vel, 

akik közül öten eredményese vet-

tek részt a Berek Holtágon meg-

rendezett Megyei Horgászverse-

nyen, ahol csapatunk eredménye-

sen versenyezve 6..ik helyezést érte 

el. A bodrogközi kupán a rendező 

tájékoztatása szerint adminisztrá-

ciós hiba miatt nem kaptunk meg-

hívást. 

Halászati őrszolgálat: 

Halőreink, S újhelyből 17 alka-

lommal 67,5 órában láttak el halőri 

szolgálatot a Karcsa tavon. Elle-

nőrzések folyamán kiemelt figyel-

met fordítottak a prevencióra. Hal-

védelmi bírság kiszabását nem kel-

lett kezdeményezni. A jövőben na-

gyobb figyelmet kell fordítanunk a  


