
JEGYZŐKÖNYV A 2016. június19.-ei VEZETŐSÉGI GYŰLÉS- ről. 

Elnöki Megnyitó: 

Az egyesület elnöke köszönti a vezetőségi gyűlésen jelenlévő vezetőségi 
tagokat, a felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság tagjait, és a 
meghívottakat. 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 fő vezetőségi tagból 3 fő jelen 
van, 

Meghívottak: A felügyelő bizottság elnöke Péter Péter, 

A fegyelmi bizottság részéről Szikora Zsolt elnök, Tóth Tibor. 

Az előző vezetőség részéről Lomen János elnök, 

Csorba László tógazda, 

Fábri György versenyfelelős. 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklet. 

Gazdasági vezető beszámolása 2.sz. melléket. 

Ismertette a napirendi pontokat: 

1.)Az egyesületi horgászversenyek és a JESZI emlékverseny értékelése; 

2.)MALATECH vízkezelő – polgármesteri hivatal - horgászegyesület 
vezetése közötti egyeztető tárgyalás a vízkezelésről; 

3.)NÉBIH vízvizsgálat eredménye; 

4.)Tógazda tájékoztatója; 

5.)Gazdasági vezető tájékoztatója az egyesület aktuális gazdálkodásáról; 

6.)Határozat a tagság fenntartásról. 

7.)Honlap szerkesztés 

8.)Egyebek; 

1. Az egyesületi horgászversenyek és a JESZI emlékverseny 
értékelése; 



Horváth István: Felkérem Fábri György verseny felelőst, hogy értékelje az 
egyesületi horgász versenyt, és a JESZI emlékversenyt. 

Fábri György: Sajnos a horgászverseny esőben kezdődött, ezért 
kevesebben vettek részt mint a tavalyi versenyen. Különösen a gyermek 
versenyen voltak kevesen, 4 fő. A verseny rendben zajlott, a végén a 
mérlegelésnél történt egy kis hiba, a keszegező versenyzők mérlegelése 
két különböző mérlegel történt. 

A JESZI emlékverseny jól sikerült, a meghívott romhányi versenyzők jól 
érezték magukat, sajnos akkor is esett az eső. 

A versenyek után kiosztottuk a díjakat, az eredmények a honlapunkon van 
feltéve. 

Mind két napon a versenyt ebéddel zártuk. 

Horváth István: Az esős idő rányomta bélyegét a versenyre, kevesebben 
voltak a versenyzők, a díjkiosztásnál, és az ebédnél már többen voltunk. Az 
ebéd szervezésnél láttam problémát az ital fogyasztással, a kis üveges sör 
drága volt, legközelebb másként kell megszerveznünk. Az ebéd rendben 
volt, a JESZI emlékversenyen a gyermek versenyzők szüleit is meg tudtuk 
hívni. A kupát nem sikerült megnyernünk, azt a romhányiak vitték el, melyet 
ők hoztak. Jövőre mi megyünk Romhányba. 

Kötöttünk a romhányiakkal egy Együttműködési Megállapodást melyben 
rögzítettük az emlékversenyek lebonyolítását. 

Nemeskéri Géza: Az ebédre kb 120000 Ft-ot költöttünk, amely a tavalyihoz 
hasonló. 

2. MALATECH vízkezelő – polgármesteri hivatal - horgászegyesület 
vezetése közötti egyeztető tárgyalás a vízkezelésről; 

3. NÉBIH vízvizsgálat eredménye; 

Horváth István: A fenti két napirendi pontot egybe vesszük, mert mind 
kettő a tó vízkezeléséről szól. Kértünk a NÉBIH-től a tó vizének és a halak 
állapotának labor vizsgálatát, az eredmény megjött, kitettük a halőrházhoz, 
mindenki megnézheti. Nincs benne semmi olyan ami a tóban lévő halak 
állapotának súlyosa ártana, de javasolták, hogy fertőtlenítsük a vizet, 
klórral. A tó vízkezelését, a Malatech nevű cég végzi, tiltakozott a klórozás 
ellen. A tó az önkormányzat tulajdona, ők döntik el, mivel legyen a tó 
kezelve. Megbeszélést kértünk az önkormányzattól a Malatech-kel együtt. 
Elmondtuk a véleményünket, megmutattuk a NÉBIH labor vizsgálatának 



eredményét, és megegyeztünk, hogy a tó fertőtlenítését el kell végezni 
amelyet a Malatech elvállalta, és pár napon belül el is végezte. 

4.Tógazda tájékoztatója. 

Csorba László: Rendszeresen mérem a tó oxigén telítettségét, mely nem 
éri el a megfelelő állapotot. 

Meg kéne vizsgálni a Malatech kft. vízkezelését, és jegyzőkönyvet kéne 
írnunk, melyben írják le a kezelő anyagot, és kapjunk a labor mintából is. 
Meg kell beszélnünk a polgármester úrral. 

Ha telepíteni akarunk pontyot, az interneten most sok helyen lehet 
vásárolni. 

Ahogy melegszik a víz a kíméleti területen rengeteg pontyot lehetett látni a 
víz felszínén. 

Vízmintát kéne vennünk, különösen az algákra vonatkozólag. 

Takács Zoltán: Viszünk mintát a gödöllői Szent István Egyetem laborjába. 

Horváth István: Telepítünk-e nyáron halat? Lehet, hogy az őszi 
településről áttérnénk a tavaszi nyári telepítésre, melynek több előnye is 
lenne. Felvesszük a kapcsolatot az eddigi árusítókkal, és keresünk az 
interneten is. 

5.Gazdasági vezető beszámolója 

Nemeskéri Géza: Ismertette az előző negyed évi gazdasági helyzetünket. 

2. számú melléklet. 

6. Határozat a tagság fenntartásról: 

Nemeskéri Géza felvetette, hogy a tagok soknak tartják a tagfenntartási 
díjat. 

A vezetőség egyhangúan elfogadta, hogy marad a mostani összeg. 

7.Honlap szerkesztés: 

Tóth Tibor: Bemutatta, hogy milyen lehet az egyesület új honlapja. 

A bemutatott linkek elnyerték a vezetőség és a meghívottak tetszését. 



Hamarosan új fejlesztéseket is kapunk. 

8.Egyéb 

Lomen János: A Balassagyarmati Törvényszéktől megkaptuk az egyesület 
által beküldött alapszabályunkat. Az alapszabályt és az egyesület címének 
módosítását (2653 Bánk, Hősök tere 11.) elfogadták. 

Az elnök megköszönte a részvételt a vezetőségi gyűlésen és sikerekben 
gazdag 

horgászatot kívánt. A gyűlést bezárta. 

Jegyzőkönyv vezető: Takács Zoltán az egyesület titkára. 

Hitelesítők: Nemeskéri Géza gazdasági vezető 

Péter Péter a felügyelő bizottság elnöke 

Bánk. 2016. június 19. 

Takács Zoltán titkár 

Nemeskéri Géza, Péter Péter 

Jegyzőkönyv hitelesítők 

Tájékoztató a 2016.06. 19.-án tartandó 

kibővített vezetőségi ülés részére. 

2. sz. melléklet 

1./ 2016.06.09.-vel bezárólag 93 felnőtt, 4 ifi, 30 gyermek horgász tagunk 
váltott engedélyt. 

Jelen időpontig még nem váltott engedélyt, korábbi tagjaink közül 9 fő, név 
szerint: 

Bacsa István, Balogh Béla, Benedek Ignác, Csőke István, Dapsy Zoltán, 
Darázs Lajos, 

Greznevics András, Hugyecz József, Kaliczka zsolt. 

2./ Halőrök részére március, április, május hóra kifizetett javadalmak és 
közterhei.: 



Együd István 225.000,- Ft. + 22.500,- Ft összesen: 247.500,. Ft. 

Általa értékesített és elszámolt felnőtt napijegy: 50 db. összesen: 165.000,- 
Ft. 

Sport napijegy: 25 db. összesen: 41.250,- Ft. 

Összesen: 206.250,- Ft. 

Görbe Béla 225.000,- Ft. + 22.500,- Ft összesen: 247.500,- Ft. 

Általa értékesített és elszámolt felnőtt napijegy: 50 db. összesen: 165.000,- 
Ft. 

3./ A Tó Hotellel kötött korábbi megállapodás értelmében az ez évi 
stégbérlet évenkénti 

Egyszeri halasítás hozzájárulásként számlázásra és inkasszózásra került. 

4./ Pénzállomány: a május havi 2016.06.09.-ével bezárólag történt 
pénztárzárás szerint: 

Pénztári bevételek: 4.440.085.- Ft 

kiadások: 3.570.330,- Ft. 

Pénztár kp. Összesen: 869.755,- Ft. 

OTP Banki szabad felhasználású betét: 184.123,- Ft. 

Különböző lejáratú lekötött betétek: 5.086.837.- Ft. 

Pénzállomány összesen: 6.086.837,- Ft. 

Bánk 2016.06.18. 

Nemeskéri Géza gazd.vez. 

 


