Beszámoló
A Horgászegyesület 2017 évi munkájáról
1. Állami engedélyek és területi engedélyek beszerzése, bizományosi
szerző dések kötése a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével illetve a
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel.
2. Pályázat írása m űködési költség-hez:
- minisztérium felé, Horváth Gyöngyi a Segítség
- önkormányzat felé: 250000 f't + kiköt ő 100000 ft
---Horgász igazolvány
---Horgász igazolvány tok
---Horgászverseny, falunapon
---Traktor, kötelez ő
3. Számlázási program vétele Ceglédi Sándornak: kevesebbet keljen írni, és
olvasható legyen.
4. Stég engedélyek rendezése mert a szerz ődésünk lejárt 15db stégre 5 évre
- műszaki rajz a stég készítésér ől
- koordináták a Balatonszentgyörgyi kiköt ő előtt, a régi kiköt ő előtt
- stég díjak beszedése, elszámolása a Balatoni Vízügyi Igazgatósággal
- a kapott táblák szétosztása
5. Állami pályázat 1 024-dikek vagyunk, tehát nem nyertünk.
Önkormányzati pályázat- 250000 ft-ot szavazott meg a képvisel ő
testület, a kiköt ő-i rendezvényt nem támogatják. Farkas László Nándor és
Ángyánné Zsinkó Anikó a Horgászigazolvány megvalósítását nem
támogatta, utóbbi azért mert nem tudja, hogy mi az, pedig a kezében
tartotta a mintapéldányt. Horváth Gyöngyi, Tüskés Balázs, és Nagy Lajos
próbálta meggy őzni a többi képvisel őt a magasabb összeg
megszavazásáról, de ők ezt nem támogatták. A végén azért rákérdeztem,
ugyan ‚ mondják meg mire költhetem el ezt az összeget? A válasz:
bármire amire szeretném, hiába volt a nem egyetértés!

6. Támogatási szerz ődés megkötése az önkormányzattal.
- horgászigazolvány tok-ra
- traktor kötelez ő-jére
- horgászversenyre költöttük!
7. Megérkezik a horgászigazolvány és hozzá a tok.
- a horgászigazolvány tokot 600 ft-ért áruljuk, aki látogatja
rendezvényeinket az ingyenesen hozzájuthat.
- a horgászigazolvány ingyenes
8.

Május: Közös horgászat - stégekr ől
- a halak megint cserben hagytak bennünket
- minden résztvev ő kapott egy Új horgászigazolványt
- a verseny után halászlé!

9. Szóbeli értesítés Farkas László Nándor Polgármestert ől ‚ mégis
támogatják a kiköt ői rendezvényt.

10. A rendezvény el őtt a kikötő vel kapcsolatban mit szerettem volna kérni:
- a sorompó el őtt a kanyarban a szemetet összeszedni és elszállítani
/három helyen is van!
- a kikötőben ugyan ez,
- a kikötőben az egyik kuka ki van d őlve, a másikat meg a
szemeteszsákok tartják, hogy ki ne d őljön
- a Wc tetejét megkezdte a szél kijavítani, hogy ha kell a rendezvényen
azt használni lehessen.
- a csónakok el őtti deszkázaton az elszáradt növényeket eltávolítani, a
belógó ágakat levágni /Zala fel őli részen/,hogy gyalogosan körbe
lehessen rajta menni, ezt már el őtte évben is kértem.
- a télen kértem hogy a deszkázat mellett a száraz növényzetet vágják le,
hogy tavasszal Szép zöld legyen a kiköt ő környezete, - ez is elmaradt!
- a kimert iszap sok év után elt űnt a kikötőből ‚ de a fák ágait toló lappal
törték le ‚ az ottmaradt fákat, ágakat rendbe tenni. Ebbe a munkálatokba
50000 fi-ot adtam Horváth Gyöngyi és Fal Imre közbenjárására, ajobb
kapcsolatok reményében.----- ezek még váratnak magukra!
11 .Mi valósult meg:
- a kikötőbő l az elborult kukát elvitték, azóta sem került vissza ‚nem

javították meg.
- a szemetet elszállították
- a füvet levágták!
12. Május 20. Zánka, gyermek horgászverseny „ Horgász ne drogozz"
elnevezéssel, egyesületünk egy horgásztáskát ajánlott fel a legfiatalabb
versenyzőnek, amin az egyesületünk logója szerepel!
13.Május 20: I. Egyesületi Találkozó a csónakkiköt őben!
- a rossz időjárás miatt nem a kikötőben,hanem a bevezető úton lett
megtartva a rendezvény, út melletti terület tisztítása Futó Lajos van
segítségünkre, sátor, padok, asztalok fel állítása, Nyugdíjas Ciub---babgulyást főz, horgászegyesület------halászlé, zenét Tüskés Balázs
szolgáltatta, A rossz időjárás miatt azért egy jó hangulatú délutánt
tudhatunk magunk mögött . Köszönet a rendezvényen megjelenteknek, és
a segítőknek!

14.Traktor kötelez őjét rendezni!

15 .Elszámolás a kikötői rendezvénnyel az önkormányzattal.
- számlák benyújtása, ------- 60.691 ft
1 6.Június-----Falunap
- reggel 06.00-kor közös horgászattal kezd ődik a falunap
- okleveleket Berkes Dani készíti,
- a horgászaton 21 fő vett részt
- gyermek: I. hely: Tóth Dávid ‚ II. hely Molnár Bálint, III. helyezett:
Tóth Patrik, Minden gyermek horgász ajándékot kapott!
- felnőtt: I. hely Horváth Szabolcs, II. hely: Fehér András, III. helyezett:
Ivók Attila. Az els ő helyezett egy horgásztáskát kapott amin az egyesület
logója található. Délután halászlé főzés a focipályánál 2x40 literes
bográcsban -------ami estére el is fogyott, Részt vettünk az ügyességi
versenyen amin az el őkelő utolsó helyezettek lettünk, életkorban,
testsúlyban azonban vertük a mez őnyt, A RÉSZVÉTEL A FONTOS!
Köszönet a falunapon résztvev őknek!
17.MOHOSZ telefon flotta:
-3000ft

- 5000 ft + áfás áron!
- 3000 ft-osat szerettem volna igényelni, az egyesületnek, de amit küldtek
igazolást nem az egyesületnek, hanem névre, saját nevemre küldték, azt
is elfelejtették közölni, hogy ez az igazolás csak 1 hónapig érvényes,
potyára mentem Keszthelyre a T- mobil-hoz, ott szembesültem ezzel a
problémával, A telefon vásárlás még rngg őben van, csak akkor veszünk
ha az már elkerülhetetlen!
18.Augusztus: FEEDER horgászverseny Zyennyén.
- 3 fős csapat, A versenyre be kellet szereznünk / kölcsön kérni! Verseny
haltartót, hosszú merít ő szákot, botokat, zsinórokat ‚ horgokat,
etetőanyagot ami ég sok mindent ami nem volt nekünk.
- Versenyzők: Horváth Szabolcs, Ivók Attila, Ivók László, 21 csapatból
az előkelő 13. helyezést értük el . A kisbuszt az önkormányzat
biztosította számunkra ‚ sofőr: Horváth Endre, Köszönjük szépen!
1 9.Leltár készítése az eladott:
- állami engedélyekről
-BHSZ bélyeg felnőtt /2000 ft/
- BHSZ bélyeg kedvezményes /1000 ÍV képvisel.
20.Fogási naplók feldolgozása amiben Fal Imre volt nagy segítségünkre,
köszönet érte!
- nyilatkozatot tenni, hogy minden leadott fogási naplót bevittük a SZÁK
rendszerbe. Víz tér kódónként, halfajonként, még azt a horgászt is aki
nem horgászott és nem fogott egész évben semmit!
21. Szeptember: ----- Egyesületi vezet ők horgászversenye Nyirádon
- megúsztam egy kapás nélkül, nem csak nekem sikerült így, az els ő
három helyezett kupát kapott, a versenyen résztvev ők BHSZ pólót,
esőkabátot, sültő s sapkát kaptak ajándékba, Ebédre csülkös pincepörköltet
kaptunk.
22.Szüreti felvonulásra kaptunk meghívást, amin résztvev ők hiányában nem
vettünk részt.

23.Részt vettem IV. Balatoni Horgászkonferencián Balatonrnreden!
- Varászló-i halastó-i meghívás

24.Bank számla csomag választás drágulás miatt Keszthelyen a bankban.
25.Pályázat BHSZ részér ől, felnőtt tagok arányában, 200 X 250 ft = 50000 ft,
- tartós használati eszköz
- informatikai eszköz
- engedélyeztetés-be ‚ beszámítás
26.Elszámolás az állami engedélyekkel, bélyegekkel BHSZ felé!
27.Elszámolás a területi jegyekkel a balatoni halgazdaság felé.
28.BHSZ- tói kaptunk 50000 ft vissza nem térítend ő támogatást informatikai
fejlesztésre amin:
- nyomtató 46645 ft
- fekete eredeti patron: 17870 ft ‚ költöttünk el!
29. Siófok
- bizományosi megbeszélés, változnak a forgalmazással kapcsolatos
teendők!
30.Horgászgyű lésre meghívók készítése, eljuttatása a címzettekhez
31.Elszámolás ------Ceglédi Sándorral ‚ egész évre,
- számlázási program lezárása.
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