
JEGYZŐKÖNYV A HALÁSZTELEKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 
2022. MÁRCIUS 19-ÁN MEGTARTOTT  KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
Felvéve:   Halásztelek, Duna-part (Körtés szakasz) 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elnöki beszámoló 
2. Gazdasági beszámoló 
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 
4. Titkári beszámoló 
5. Hozzászólások, javaslatok 

 
Révész István titkár úr  10.00 órakor közli a jelenlévőkkel, hogy a Közgyűlést 
határozatképtelenség miatt 30 perccel elhalasztjuk. 
 
10.30 órakor Halmai Csaba elnök  megnyitja az ülést és felkéri a tagságot a levezető elnök 
személyének megválasztására. A jelenlévők száma ………… fő. 
 
Halmai Csaba javasolja …………………………………… urat levezető elnöknek.  
 
A tagság egyhangúlag megszavazta ………………………….………….. levezető elnöknek. 
 
Jegyzőkönyv vezetésére javasolja  ………………..…………………… urat, akit a tagság 
egyhangúlag megszavazott a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés megválasztotta: 
 
……………………………….……. és …………………  …………… urakat. 
 
Az elnök ismertette a Közgyűlés napirendi pontjait, amit a tagság egyhangúlag elfogadott. 
 
A közgyűlés határozatai (szavazások): 
 
1/2022. határozat:  a közgyűlés az elnöki beszámolót      igen   elfogadta. 
 
Szavazati arány …..   igen….. nem …… tartózkodás 
 
2/2022 határozat:  a közgyűlés az gazdaság beszámolót       igen  elfogadta. 
 
Szavazati arány …..   igen….. nem …… tartózkodás 
 
3/2022. határozat:  a közgyűlés az ellenőrző bizottsági beszámolót   igen   elfogadta. 
 
Szavazati arány …..   igen….. nem …… tartózkodás 
 
4/2022. határozat:  a közgyűlés az titkár beszámolót    igen   elfogadta. 
 

Szavazati arány …….   igen…... nem …… tartózkodás 



 
5. Hozzászólások, javaslatok: az ötödik pontban szereplő kérdésekben a közgyűlésnek 

nem kellet határozatot hoznia, mert semmilyen határozatot igénylő kérdés nem merült 
fel. 

 
 
A kérdések és javaslatok elhangzottak, melyekre mindenki kielégítő választ kapott. 
Határozatot a fenti kérdésekben a közgyűlés nem hozott. 
 
Egyéb kérdések a közgyűlésen nem merültek fel. 
 
Az egyesület elnöke megköszöni a tagság bizalmát és részvételét a közgyűlésen. 
 
Mellékletben csatolva az elnöki beszámoló, a gazdasági beszámoló, az ellenőrzőbizottsági 
beszámoló és a titkári beszámoló, tombola húzás átvételi lista, jelenléti ív, közgyűlés 
meghirdetési lap. 
 
 
Halásztelek, 2022. március 19. 
     
 
 
       …………………….. 
      
      Halmai Csaba elnök 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítik: 
 
    
 
 
 …………………………..    …………………………. 
  
 



Halásztelki SHE 

Közgyűlés,  2022.03.19.  Duna-part (körtés) 

 

Kedves Tagtársak, Kedves Horgásztársak! 

 

Engedjétek meg, hogy egy nagyon rövid írással számoljak be a 2021-es évről. 

Legfontosabb az, hogy a pandémia ellenére is biztonságos volt az egyesület működése, pénzügyi 
helyzete stabil (ahogy a pénzügyi beszámolóban is olvashatjátok). A pest megyei szövegséggel, a 
HVDSZ-szel és a MOHOSZ-szal kötött forgalmazói szerződések élnek, tehát az állami jegy és a területi 
jegyek forgalmazása nem ütközik akadályba. Az átutalásos módszerrel mindenki könnyen 
hozzájuthatott az engedélyéhez. 

Két fontos pályázatot nyertünk meg. Az egyik 2 millió forintos NEA pályázat volt, melynek 
felhasználásával a Ráckevei-vízibázist fejlesztettük fel és mobil (felfújható) csónakokat vásároltunk. 

A csónakok használatáról a tavaszi szezonban majd a weboldalról értesülhettek. 

A Ráckevei vízibázis  a csonka, pandémiás szezonban is jól teljesített, összesen 46 (!!!!) napon 
kerersztül volt foglalt a lakókocsi. Ez szerintem nagyon jó eredmény egy kezdő szezonban és 
mindenkit bátorítok, hogy próbálja ki ez a pihenési módot (lásd weboldal). 

A vízibázis létrehozására azért volt szükség, mert a halásztelki Duna-part gyakorlatilag lezárásra 
került,  valamint teljes mértékben kiderült, hogy annak, hogy ott bármilyen fejlesztést hajtsunk végre  
jogi és fizikai akadályai vannak.  Ezért erről gyakorlatilag le is mondtunk. 

A másik pályázat az önkormányzati pályázat volt, 220 E Ft értékben. Ennek felhasználásával 
szerzveztük meg a horgászversenyt és pihenőpark alapjait (vasszerkezetek) gyártattuk le. 

A pihenőpark a Dunapart lezárása miatt parkolópályára került, de erről nem mondunk le. 

Terveink között szerepel újabb pályázatok beadás, mind a NEA mind az önkormányzat felé, az idei 
horgászverseny megszervezése, lehetőség szerint a Körtés Dunapart rendbentartása valamint egy 
mindenki által használható motoros csónak beszerzése is. 

Jó horgászatot, jó szezont kívánok mindenkinek! 

Készítette: 

 

 

 

Halmai Csaba elnök 

Halásztelki Sporthorgász Egyesület 

 

 



Gazdasági beszámoló a Halásztelki Horgász Egyesület 2021. évről 

 
Kedves Tagtársak! Az alábbi beszámolóhoz felhívom szíves figyelmüket, hogy 
a könyvelés, és annak részletei a tagok számára bármikor hozzáférhetőek. 
 
2021. évben elnökünknek köszönhetően pályázaton nyert az egyesület 
2.000.000.- Ft-ot, valamint a Halásztelki Polgármesteri Hivataltól 220.000.-  
Ft-ot. 
 
A pályázati összegből vásároltunk egy lakókocsit, ami Ráckevén van telepítve 
520.000.- Ft-ért. Erről, és ennek nagyfokú előnyeiről az elnök részletesen 
beszámol. 
 
Valamint vásároltunk egy felfújható kenut 292.890.- Ft értékben.  
 
Ezzel az egyesület eszköz vagyona: 
 
- bruttó értéken:                  1,508,890,. Ft 
- nettó   értéken:                    975.324.- Ft 
 
Ez nem azt jelenti, hogy ennyit veszített az értékéből, hanem a Számviteli 
Törvény előírásainak megfelelő amortizációval számoltuk el. 
 
Az egyesület 2021. évi bevételei: 
 
- tagsági díjak, területi engedélyek bevétele:                   921.000.- 
- pályázaton nyert pénzek                                             2.220.000.- 
- kapott banki kamat                                                                  93.- 
 
Összes bevételünk:                                                        3.141.093.- 
 
 
Az egyesület 2021. évi kiadásai: 
 

- anyagköltség: 
- tartalmazza a vásárlásokat a horgász versenyhez, a lakókocsi 

kényelméhez vásárolt anyagokat. Evezőket, védő mellényt, egy 
hintaágyat, postaládát. 

 
                                                                               1.304.565.- 
 
     -   bérleti díj a horgászversenyhez                       104.300.- 
      



     -   postaköltség                                                         2.000.- 
      - egyéb szolgáltatás: kulcsmásolás, fénymásolás 
                                                                                 
                                                                                   26.980.- 
 
      - oktatás, továbbképzés.                                     200.000.- 
 
      - MOHOSZ befizetés                                         578.100.- 
 
      - banki költség                                                     27.504.- 
 
      - egyéb költségek                                                78.660.- 
       
      - értékcsökkenési leírás                                   190.714.- 
 
      - kisösszegű leírás                                            170.000.- 
 
Összes költség:                                                  2.682.823.- 
 
Tárgyévi eredmény                                              458.270.- 
 
Ez a főkönyvi eredményt tartalmazza. 
 
 
Pénzügyi eredmény: 
 
2021 nyitó pénztár                                             495.166.- 
         Záró    „                                                     238.671.- 
 
2021 nyitó bankszámla                                      617.860.- 
         Záró                                                           710.449.- 
 
 
2021 nyitó                                                        1.113.026.- 
         Záró                                                            949.120.- 
 
         Pénzügyi eredmény                             -     163.906.- 
 
 
 
 
 
 



 
 
Saját vagyonunk jelenleg:  
 
- eszközben:                       975.324.- 
- pénzben                           949.120.- 
  
Összesen:                        1.924.444.- 
 
 
Készítette: Monoki Endréné          20-421-5663 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Ellenőrző Bizottsági beszámoló, a Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vizisport 
Egyesület 2022.03.19-én megtartandó éves közgyűléséhez 

 
Kedves Horgásztársak, Tisztelt Vezetőség! 

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is átnéztem az elmúlt év könyvelési, pénzügyi anyagát.  

A vizsgálat során megállapítottam, hogy bevételi és kiadási oldalon is minden tétel 
könyvelésre került és mindent rendben találtam.  

Statisztikákat nem sorolnék most, mert csak ismételni tudnám azt, amit az előttem szólók 
már szépen összefoglalva elmondtak.   

Köszönöm a Vezetőség egész éves munkáját, és kérem a Tisztelt Közgyűléstől beszámolóm 
elfogadását. 

  

Halásztelek, 2022. március 19. 
    

 

                                                                       Antoni Károlyné 

                                                                 ellenőrző bizottsági tag 

 

  
 
  

 



Titkári Beszámoló – 2022.03.19  
 
 
Tisztelt Horgásztársak! 
 
Horgásztársaink továbbra is legkedveltebb és leglátogatottabb horgászvize a Duna. 
 
Az elmúlt évben az Egyesület taglétszáma a következőképpen alakult: 
 
Összlétszám: 127 fő volt, ami a vírus által meghatározott környezetben kimondottan jónak számít. 
 
 
A 2022-ess dunai területi jegyek árai 2021-hez képes nem változtak, az egyesületi tagdíj sem 
változott, viszont a mohosz által meghatározott szövetségi hozzájárulás 1000 Ft-tal (2000-ről 3000-
re) nőtt, így egy komplett felnőtt állami jegy-tagság  9000 Ft-ba kerül. 
 
Az egyesület a 2022-es évben nem tervezi a tagdíj módosítását. 
 
Tavaszi horgászhely rendezés, hulladék,szemét gyüjtés: 
 
Március 19-én, a közgyűléssel egy időben, (szombatra) tervezzük, a Körtés takarítást melyre minnél 
több tagtársunkat várjuk. 
 
A takaritás a 12-13 kút közötti területre terjedne ki. 
 
A tavalyi horgászversenyt a Mobi Dick tavon rendeztük meg, nagy sikerrel. A több mint 25 
résztvevő összfogása 120 kg felett volt. 
 
A 2022-es évben is ide tervezzük a horgászverseny megrendezését. 
 
Kérem a jelenlévőket beszámolóm elfogadására! 
 
Készítette: 
Révész István titkár 



Jelelenléti ív a Halásztelki Sporthorgász Egyesület közgyűlésén 2022. 03. 19-én 
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