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A Herman Ottó Horgászegyesület 2016. április 02.-i 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATAI 

 

 
Határozat 

száma 

Határozat szövege 

 

Teljesítési 

határidő 

001/2016 A közgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendet  

K_001/2016 számú határozatával 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta. 

 

- 

002/2016 A közgyűlés a 2015. évi beszámolót és pénzügyi zárszámadást 
K_002/2016 számú határozatával 

32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

- 

003/2016 A közgyűlés az Ellenőrző bizottság 2015. évi beszámolóját  
K_003/2016 számú határozatával  

32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

- 

004/2016 A közgyűlés a Fegyelmi bizottság 2015. évi beszámolóját  
K_004/2016 számú határozatával  

32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

- 

005/2016 -  

- 

006/2016 A közgyűlés az egyesület 2016. évi költségvetés tervezetét a 
K_006/2016 számú határozatával  

28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

- 

007/2016 A közgyűlés az irodavezetői teendők ellátásával kapcsolatos 
előterjesztést a K_007/2016 számú határozatával 

27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

- 

008/2016 A közgyűlés a Holt-Maros feltételes horgászrendi változásával 
kapcsolatos előterjesztést a K_008/2016 számú határozatával 

28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2016 

 

A Herman Ottó Horgászegyesület 2016. november 26.-i 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATAI 

 
Határozat 

száma 

Határozat szövege 

 

Teljesítési 

határidő 

009/2016 A közgyűlés a beadvánnyal kapcsolatos javaslat napirendre tűzését  

7 igen, 21 nem, 11 tartózkodás mellett elvetette. 

 

- 

010/2016 A közgyűlés a meghirdetett napirendet   

38 igen,  0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

- 

011/2016 A közgyűlés a Sport-víz koncepciót  

12 igen, 14 nem, 13 tartózkodás mellett elvetette. 

 

- 

012/2016 A Sándorfalvi-tó fejlesztésének lehetőségét elfogadta.   

28 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

folyamatos 

013/2016 Az ifjúsági tagdíj 1.000 ft. legyen. 
27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2017- 

014/2016 Felnőtt tagdíj 4000 ft. legyen. 

27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2017- 

015/2016 Egy botos kombinált jegy, ifiknek, horgászfeleségnek és szociálisan 

rászorulónak. Módosul az ifi napijegy, az ifi Medencés kikötő jegy 

és az egy botos Medencés Kikötő jegy, a turista napijegy, továbbá a 

sporthorgász engedély ára. 

27 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

2017- 
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016/2016 A területi jegyek árának 1000 forintos emelése: 

2 igen, 26 nem, 0 tartózkodás mellett elvetette. 

 

- 

017/2016 Móló, csónak regisztrációs díj 2000 ft. legyen: 
2 igen, 26 nem, 0 tartózkodás mellett elvetette 

 

- 

018/2016 Maradjon-e a környezetvédelmi díj 4000 Ft. 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

- 

019/2016 Keszeg plusz 4000 Ft. legyen: 

23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

2017- 

020/2016 Felkerüljön-e a jelölőlistára Pakatyilla Zoltán horgásztárs: 

25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

- 

021/2016 A közgyűlés titkos szavazással Pakatyilla Zoltánt a jelölő bizottság 

tagjává   

27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megválasztotta. 

 

2016- 

022/2016 Emelkedjen a csuka és a balin kifogható méretét 45 cm-re: 
13 igen, (nem érte el a szükséges szavazati arányt) elvetette. 

- 

023/2016 Emelkedjen a ponty kifogható méretét 35 cm-re: 
10 igen (nem érte el az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt)  

elvetette 

 

- 

024/2016 A szabályosan megfogott busa korlátlanul elvihető, az amur az 

egyesület vizein nem tartható meg: 

23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 

 

2017- 

025/2016 Halak hosszának meghatározásához mérőeszköz, és a halak 

súlyának megméréséhez digitális mérleg használata kötelező 

24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 

 

2017- 

026/2016 (3) Tilos a felázott földutakra, azok felszáradásáig (amíg a kerék 

szedi a sarat) járművel ráhajtani! 

24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta  

 

2017- 

027/2016 (14.) pont kiegészül: A Holt-Maros mind a négy szakaszán 

általánosan napi felhasználható etető anyag össztömege: 1 kg. 

szárazanyag (dara, búza, bojli, csemegekukorica) vagy 1 liter élő 

anyag (giliszta, csontkukac, szúnyoglárva stb.) 

24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 

 

 

2017- 

028/2016 Medencés kikötőben a csuka és a süllő fajlagos tilalmi ideje alatt, 

02.01-től 04.30-ig a kishalas, halszeletes és pergető horgászat tilos: 

 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2017- 

029/2016 Halvédelem, környezetvédelem 4. számú pontja az alábbi módon 

egészül ki: Tilos szemetes helyen horgászni, továbbá tilos cigaretta 

csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! A 

horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége 

megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek 

elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott 

tartózkodó horgász szemetelt volna. 

24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

 

 

2017- 

030/2016 Kedvezmények 4. új pont 70-75 év közötti nyugdíjas tagdíja 25% 

legyen a felnőtt tagdíjnak 

19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2017- 

031/2016 Aki azzal egyetért, hogy az elvihető ponty felső határát töröljük el: 

5 igen szavazattal (nem érte el az elfogadáshoz szükséges szavazati 

arányt)  elvetette. 

 

- 

032/2016 Aki azzal egyetért, hogy az elvihető ponty felső határa 6 kg legyen:  

9 igen szavazattal (nem érte el az elfogadáshoz szükséges szavazati 

arányt)  elvetette. 

 

- 

033/2016 Aki azzal egyetért, hogy az utolsó pontytelepítés lehetőség szerint 

szeptemberben legyen:  

7 igen, szavazattal (nem érte el az elfogadáshoz szükséges szavazati 

arányt)  elvetette. 

 

- 
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