
Beszámoló 2019

Januárban levelet írtam a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, hogy 
tagjaink hadd horgászhassanak a stégek mögötti partszakaszon. Válasz 
Horgászrend 46.pontja Foglalt hely létesítése tilos. /Kezelő a Vízügy / 

                                                                               

Újabb levél a Vízügyi Igazgatóságnak, vihar tőrt fák kivágása végett, ilyen 
engedélyt sem állíthatnak ki, de azért ez megoldódott másként. /Kezelő a 
Vízügy/

Január végén megtartottuk közgyűlésünket.

Bizományosi szerződések kötése a Balatoni Halgazdálkodási NP Zrt.-vel, és a 
Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével.

Siófokon jártam a Közép-Dunántúli  Vízügyi Igazgatóság, Balatoni Vízügyi 
Kirendeltségén. Béreljük ki tőlük a csónakkikötő területét, részükről nincs 
akadálya mert tőlük még ezt a területet nem bérli senki sem, Elmondták milyen
feltételekkel lehet, ki tud ezen felül segíteni ebben, mennyibe kerülne, ki 
tudnánk e ezt az összeget gazdálkodnunk, itt jutott tudomásomra, hogy az ő 
kezelésükben levő területet az önkormányzat nem adhatná tovább, 
törvénytelen amit csinál, 5-évre visszamenőleg kérjük vissza a befizetett 
pénzünket, beszéltem pár horgásszal arra jutottunk, hogy kérdezősködjünk más
egyesületeknél ahol van kikötő, arra jutottunk próbáljuk meg, de mindjárt el is 
akadtunk mert az önkormányzat tulajdona a deszkázat és nem hajlandó 
lemondani róla a Horgászegyesület javára. Polgármesterünk nincs 
meggyőződve arról, hogy a kikötő jó kezekben lenne a Horgászegyesületnél. Azt
nem fejtette ki bővebben mivel nem tudnánk megbirkózni. De szerintem annyit
mi is tudnánk ott csinálni mint ők, talán még többet is!



Kérelem írása a Polgármester úr-hoz, Képviselő – testülethez, Támogassák a 
Horgászegyesület működési költségét 250.000 Ft-tal, mivel a többi egyesületet 
is támogatják.

Pályázat írás / Horváth Gyöngyi segít / sajnos nem nyertünk, 74-dik-ek vagyunk 
a várólistán!

Elveszett vagy megsemmisült állami horgászjegyek pótlása! 2db

Önkormányzattal támogatási szerződés kötése, kaptunk 250.000 Ft-ot amelyet 
erre költöttünk:

1. FEHOVA      belépők,           23.000 Ft

2. Falunap,                                53.000 Ft

3. Horgász székek,                   66.000 Ft

4. Horgász ernyők,                  47.000 Ft

5. Sörpadok,                             85.000 Ft                         összesen: 274.000 Ft

Levélírás a Polgármester Úr részére FAÜLTETÉS, Válaszra sem méltatnak, sem 
írásban, sem szóban, sem telefonon, a csemeték mellé karókat azért kapunk!

Meghívást kaptam FUTÓ ELEMÉR szobrának avatási ünnepségére, GULYA 
CSÁRDA.--- részt vettem rajra!

Meghívókat kapok az önkormányzattól nyilvános képviselő-testületi ülésekre, 
amelyeken ritkán veszek részt a 14.00 órai kezdés miatt / munkaidő/

Május, Egyesületi nap szervezése a kikötőben, PIZZA felajánlások begyűjtése: 
Piki-centrum, Csillagvár étterem, Gulya csárda, köszönet érte 



Stégdíjak beszedése a tulajdonosoktól, feladása a Vízügynek.

Június, Falunap alkalmából közös horgászat szervezése B.berényben, délután 
halászlé főzés a focipályánál.

Gyermek helyezések:

1. Vizoli Balázs

2. Hargitai Dániel

3. Németh Gergely

Felnőtt: 

1. Gölles Géza

2. Németh Tibor

3. Simon Krisztián

Meghívó a Balatonszentgyörgyi Művészek Napjára ---- Gulya Csárda, részt 
vettem!

Meghívás a II. Balatoni Horgászok Napja, halétel készítő verseny, nem vettünk 
részt rajta, talán az idén!

Meghatalmazás írása dr. Bruncsics Barna-val  ------ pályázaton nyert traktorral 
kapcsolatban az egyesület helyett eljárjon az önkormányzattal folytatott 
eljárásban!

Az idén feeder versenyen Zsennyén nem vettünk részt, nem volt harmadik 
versenytárs!

Szeptemberben Nyirádon részt vettünk az egyesületi vezetők versenyén, ahol 
3. helyezést értünk el,   / Ivók Róbert, Ivók László/.



Október: részt vettünk a II. Balatoni horgászegyesületek Szövetsége által 
rendezett Páros Pergető Kupán, Fogtunk kettő szép halat egy 8 kg-os, és egy 
11kg-os pontyot, csak a versenybe nem számított bele. részt vettek Szalai 
Szabolcs, Ivók László.

Novemberben részt vettem a VI. Balatoni Horgász konferencián, Gyenesdiáson!

Voltunk BUGASZEG-en, Pergető versenyen.

1. az egyik versenyző perget csónakból

2. a másik versenyző a partról horgászik úszós kishalas bottal.

Itt már fogtunk értékelhető halat! Remélem 2020-ban is eljutunk ide!

Horgászengedélyekkel elszámolás!

December 15-én ismét facsemetéket ültettünk a kikötő területén, engedélyt 
nem kértem! A csemeték mellé várhatóan 2020 januárjában karókat verünk 
majd!

Meghívót kaptam az iskola Alapítványi Adventi Vásárába  --  elmentem

Meghívó a Kulturális, sport és testvérkapcsolatokért továbbá egyesületi 
kapcsolatokért felelős bizottságtól   ------    Futó Lajos – tól, 2020-as rendezvény 
naptár megbeszélésére, elmentem.

A Horgászegyesület 2020-as évre tervezett programtervének elkészítése!

A horgászegyesület 2019. évi programjairól beszámoló írása a 
Balatonszentgyörgy 2019 –ben ÚJSÁG –ba.



A 2020 januárjában megrendezésre kerülő közgyűlésünkre meghívók készítése, 
és a tagok részére kihordása. 

Ki vállalná el:

1. Önkormányzati gyűlésekre eljárni helyettem/14.00 órai kezdés miatt/

2. Az önkormányzattal tartani a kapcsolatot helyettem/Hátha valaki jobban 
tud kommunikálni a Polgármesterrel mint én!/

3. Az évi eseményeken készült fényképek megtekinthetők a 
bszentgyorgyhorgegy.hu honlapon, vagy a FACEBOKON a 
horgászegyesület neve alatt! Csak tagok részére!

                                                                                                               Ivók László


