
Emlékeztető / Jegyzőkönyv/ a 2021.11.08-i elnökségi gyűlésről  
Helyszín: 2536 Nyergesújfalu 11-026 Horgásztavak; Horgászház 17 óra  
 
Elnökségünk megtartotta soron következő gyűlését.  
 
Jelen voltak: 
Elnökségi tagok: Kovács Zsolt, D. Jónás László, Juhász Márton, Honti József, Barnóczki 
Csaba 
Felügyelő bizottság : Csémy Lajos, Kriszeg Csaba, Kecskés Imre, 
Ellenőrök: Lukács Róbert, Balog Arnold 
 
A jelenlévő tisztségviselők elfogadták a napirendi pontokat.  
 
Döntésük alapján egységesen 

- Lezártnak tekintik a 2021-es év telepítéseit, eseményeit,  
- 2021-től az elnökség által határozatban megbízott személyre átruházott ügyintézési 

feladatokat éves, he történéseket elfogadta, ennek további támogatásaként  
- feladat átcsoportosítást követve az elnökség az ügyintézési feladatokkal megbízott 

személy munkájának támogatásának elősegítéseként kialakítja a Juhász Márton és 
Honti József által vezetett társadalmi munkaelszámolást 2022-re, biztosítva így a 
2022-es kedvezmények igénylésének való megfelelést;  

- a 2021-ben jólműködő új 6-8 fős fűnyíró és 2 fő területgondozó csoportot alkalmazza 
továbbra is. / 

- Továbbá megnézi, kik azok a 65 év feletti tagok, akik például a kishulladéktárolókat 
üzemeltethetik, rendben tarthatják, kik azon személyek, akik további területfenntartási 
feladatok elvégzését önként vállalnák és vállalhatják. 

- Az ellenörök mellett és egyben felé rendelve a tófelelős szerepét módosítva 
„területfelügyelőt” kíván alkalmazni az azonnali felszólítási lehetőségek és eljárások 
megindítása miatt.  

- Megtárgyalta a kamera rendszer lehetőségeit. A beérkező árajánlat mellett egy új 
lehetőség is nyílt, miszerint az önkormányzat a „kuka” környékének megfigyelését 
saját költségén vállalná, üzemeltetné, az eljárások lebonyolítását végezné a mi 
kéréseinkkel egyeztetve.     

      -    Megtárgyalta a 2022-es évre vonatkozóan a területfenntartási lehetőségeit az infláció 
magas mértéke miatt, illetve megvitatta a nagymértékben dráguló halárak miatt kialakuló 
területi jegyárak helyzetét és a már megszokott telepítési mennyiség megtartása mellett 
döntött a 2022-es horgásztatás és bérleményeket érintő értékcikkek áráról és a befizetési 
lehetőségekről.  
 
Döntésénél figyelembe vette az egységesítési elvet kertbérlemények díjainak 
meghatározásánál, beszedésénél miszerint  
- 2022.03.01-től minden kertbérleményt 1000Ft/ hó/kert díjfizetés terhel;  
- 2022. év előtti tagok 2022.02.28-ig még a 2021-es áron rendezhetik befizetéseiket; 
- a horgászházakhoz hasonlóan, 2021.05.31-től minden kertátírás  
   "egyszeri terület fenntartási hozzájárulás" címen szerződéskötési Díjköteles,  
- 2021.05.31-től a vevő vagy eladó részéről az „egységes átadás-átvételi nyomtatvány”, már 

letölthető a Viscosa he facbook oldaláról vagy kikérhető pénztári befizetések alkalmával 
személyesen a he elnökség által megbízott ügyíntézőtől. 

- Horgászház hely és kert Szerződés hosszabbítás vagy kötés a meglévő okmányok alapján 
a befizetési napokon esedékes 



- a pénztári díjbefizetés; szerződéskötés; ügyintézés;  
2022. februártól - áprilisig; horgászház;  
Hétfő, 10-15-óráig; Szombat 9-11-óráig; lehetséges személyesén, illetve a 
- 06 30 3579292-es he telefonon előre egyeztetett időpontban, he székhelyen bármikor; 
- Messengeren egyeztetett időpont és feltételek szerint. /kovacs kozso zsolt/  
Rendezetlen viszonyú kert esetében a személyes megkeresésé telefonos adat egyeztetés után 
kötelező.  
Befizetési határidő 2022.05.31. 
 
Horgászati változások.  
- bővítette a területi horgászjegy választékát, hogy elnökségünk ezzel is elősegítse a 
megemelkedett halárak miatt megdrágult jegyekből való választást. Lehetőség lesz, mint 
horgászidő vagy fogási mennyiség vagy ár szerint döntenie mindenkinek.  
4 féle sport jegyből, 3000-45000Ft-ig  /6-tól 20 óráig./  
2 féle napijegyből, 5500+6500Ft-ig /6-tól 20 óráig./    
4 féle éves jegyből 45000-100000Ft-ig /6-tól 20 óráig./  
1 féle éjszakai kiegészítő jegy /csak éves mellé váltható/10000Ft és /20-tól -06-ig/ 
1féle 2xféléves jegyből választani. 2x45000Ft szerint ahol az első részlet megváltása kötelező. 
/6-tól 20 óráig./ 
Egyesületi éves tagdíj 2000Ft  
Horgászház terület bérleti díj 10m2-ig 3500Ft / év 
10 feletti házak esetében 450Ft/év /összm2 
Megbeszéltek szerint a szerződésben a bevallandó m2-ben benne van az épület, terasz és 
mellékhelyiség is. Itt többen nem megfelelően szolgáltattak adatot ezért ennek felülvizsgálata 
szükséges az egyesületnek okozott anyagi veszteség miatt. 
 
Az állami és szövetségi árak még ismeretlenek.  
 
Bővül a befizetési lehetőség. 
1. Horgászház: / pénztári/ nyugta /kp. / engedély átvétele 
Február, Március meghatározott napokon és időben. 
2. Messenger /kovacs kozso zsolt/és Mobil üzenet 06303579292-ön előrendelés esetében az 
éves területi jegy mellé ajándék 1 napos sportjegy / nyugta / kp./ engedélyátvétele. 
Az év bármely napján, bármikor üzenetben egyeztetett módon.  
3. Horgászkártya regisztráció 
Amennyiben nem rendelkezik horgászkártyával, akkor a horgászházban tudjuk fogadni 
személyesen a regisztrációhoz szükséges okmányok bemutatása és a regisztrációs szerződés 
aláírása miatt. 
4. Magyar Horgász Újságrendelés 
Névre szólóan a horgász kártyaszám megadásával vagy személyesen a horgászházi befizetés 
alkalmával.  
Fizetni megrendelés kor nyugta / kp. // Postán házhoz szállítják.  
 
Amennyiben engedélyt vált a befizetését gyorsítja, ha 2022.02.28-ig a fogási naplóját a 
befizetésnél adja le.  
 
A Messengeren vagy mobil üzenetben a horgászkártyaszám mellett meg kell adni ki, mit 
szeretne váltani az esetleges későbbi viták miatt. A rendelés akkor válik hitelessé, ha 
visszaigazolás megtörténik. Sztornózni csak az aznap visszamondott jegyet tudjuk majd.  



E befizetési fajtánál a fogási napló leadása előre esedékes a horgászház ajtaján található 
postaládába, vagy az egyesület székhelyén Nyergesújfalu Duna u.1 postaládába. /Viscosa he 
név rajta/  
Lenem adott fogási napló esetében a Horinfo rendszer nem ad lehetőséget új állami 
jegyváltásra. /Mindenképp le kell adni, ha késve is történik/ - ebben az esetben emelt állami 
jegy díjat számol fel büntetésként.  
 
Kedvezményes munkajegy váltásának feltétele 2022-ben.  
- 2021-es teljesítési igazolás kikérése a terület kezelőtől.  
- 2022-ben a váltani kívánt jegy fajtája vagy ellenőri támogatás,  
- a munkajegy elszámolás 1500Ft / óra teljesítmény köteles díjban van meghatározva. 
- kedvezményes jegykiadás csak a horgászházban esedékes. 
 
A 2022-re vonatkozó árjegyzék mellékleteivel, benne részletes fogási és horgászidő adatokkal 
2021.11.15-től a horgászháznál kifüggesztve.  
 
Az elnökség által rám bízott „ he megbízott ügyíntéző” munkának elő segítéséhez. 
  
Értékcikk értékesítéssel, területüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos feladatvállalási 
munkák elősegítése miatt 2022-re megbízom; 

- terület felügyelő végrehajtói feladatok ellátásával Honti József tisztségviselőt 
feljelentések kezdeményezése elnök, elnökség, he társadalmi halőr vezető felé, 
Szerződések, horgászati jogosultságok ellenőrzése, rendezvények jogosultsági 
ellenőrzése, hulladékkezelés, halpusztulás, szemetelés ellenőrzése, vízminőség 
ellenőrzés stb. szerződés szerint.    

- társadalmi munkaelszámolást és nyilvántartást végrehajtó személy; Juhász Márton 
tisztségviselőt,  

 
- Elnökségi megbízás szerint a Horgászengedélyek és horgászhely és kert bérlemény 

díjbeszedésével továbbra is Szabó Gyöngyi pénztáros Pénztári befizetés szerint és a 
megszabott napokon foglalkozik.  
 

- Aláírási jogkör miatt a szabályos kert és horgászhely szerződések kötése és átadás – 
átvétel nyilvántartás; he elnök Pénztári befizetés és napokon esedékes.  
 

- társadalmi halőreinket a tavak és környékének őrzésével a bérlemények és 
horgászattal kapcsolatos iratok ellenőrzésével, azok estleges bevonásával. A megbízás 
éves 24-órás jegy díjtalan biztosítása mellett 54+6 óra ellenőrzés mellett a 2021 –
szerinti személyek.  

 
Amiről nem beszéltünk:  
Iroda kialakítás zárhatón névre szóló felelősséggel.  
Tartózkodási rend. 
Célja: Adat és irattározás, illetve értékcikkek felelősség vállalásos védelme. 
Anyag csatolva.  
  
Az elnökség az esetleges 4,9% felettinél +25%-al nagyobb eltérésű infláció esetében az árak 
januári felülvizsgálatáról dönthet és árat igazíthat. 

   
2536 Nyergesújfalu 2021.11.14.                               Üdvözlettel: he elnök  


