
Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2020.03.01.-én az „EZÜSTHÍD” H.E közgyűlésén 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 

 

Csiszár Lehel Elnök megállapítja, hogy a jelenléti íven szereplő 161 főből 92 fő 

jelen van így, a közgyűlés határozatképes. 

Az Elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, /Hegyközi Zita/ és a két 

hitelesítőre/ Csaby Lajos és Hamar Gábor/ 

A javaslatot a közgyűlés elfogadta. 

 

Az Elnök javaslatot tesz a közgyűlési napirendi pontjaira: 

1) Az elnökség beszámolója a 2019. évről és a 2020-as tervek 

2) Felügyelő bizottság beszámolója 

3) 2019. év zárszámadása 

4) 2020. év költségvetése 

5) Vegyes ügyek 

 

A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója a 2019. évről és a 2020. év tervei 

 

Az elnök a beszámolót a taglétszám ismertetésével kezdte. 

2018-ben 190 fő volt a létszám, 2019-re ez lecsökkent 161 főre. A távozók 

mellett voltak új belépők is, azokat az elnök a tagság nevében köszöntötte. 

Az elnök beszámolt arról, hogy a tanyán az I. bejáró felújításra került.  



A tanyán a társadalmi munkák rendben lezajlottak. A kijelölt és elhatározott 

munkák maradéktalanul el lettek végezve. 

Az elnök beszámolt a kisebb nyomócső-törésről 

A tanyagondnoki munkát 2020-ben is Somogyi Tivadar látja el, a vezetőség 

2020-ban is Bauer Miklóst bízza meg a pénztárosi feladattal. 

Az elnök ismertette a horgászverseny eredményeit, gratulált a helyezetteknek. 

Az elnök beszámolt arról, hogy a vezetőség megkezdte a kikötőengedély 

megújításához szükséges dokumentumok beszerzését.  

Az engedélyeztetési eljárás költsége miatt egyszeri 10.000 Ft.- hozzájárulást kér 

a vezetőség a tagságtól. Ezt a közgyűlés külön határozatban elfogadta. 

A megnövekedett ügyviteli kiadások miatt 1.000 Ft.-al megemelkedik a tagdíj 

összege is. Ezt a javaslatot a közgyűlés külön határozattal elfogadta. 

A közgyűlés az első napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 

 

2. napirendi pont: A felügyelő bizottság beszámolója.  

Droszt László az FB elnöke beszámolójában az egyesület működését 

törvényesnek, gazdálkodását stabilnak értékelte.  

Javasolta a tagságnak, hogy az „Ezüsthíd” H.E. 2019. évi zárszámadását, és a 

2020-as költségvetését fogadják el. 

Droszt László beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

3. napirendi pont: Az „Ezüsthíd” H.E. 2019. évi zárszámadása 

 

A zárszámadást a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta. 

  



4. napirendi pont: Az „Ezüsthíd” H.E. 2020. évi költségvetése 

A közgyűlés a költségvetést ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

5. napirendi pont: Vegyes ügyek 

 

Csiszár Lehel elnök ismertette a leadott fogási naplók összesített halfogási 

eredményeit. 

Beszámolt arról, hogy működik az új internetes elérhetőség, valamint a 

közösségi oldalakon is szerepel már az egyesület. 

Felhívta az elnök a tagság figyelmét a horgászrendi változásokra. 

 

Kérdésekre válaszolva: 

• Huller Gyula: új öltözőszekrények után érdeklődött. A válaszból kiderült, 

hogy az új öltözőszekrények beszerzése az ősz folyamán megtörténik. 

• Szántó István: Csónakokban elhelyezendő névtábla tartalmára vonatkozó 

kérdést tett fel.  

• Csaby Lajos és Kozma Sándor: A csónakok kivételére használt betonos 

rész felújítását kérte.  

• Filó András a terület bekamerázására tett javaslatot.  

• Drobina Péter: Kérdést tett fel a karók ügyében, hova lehet elhalyezni a 

kivett karókat? 

A felmerülő kérdések az Elnök mindenkinek kielégítő választ adott. 

A DRV-vel kapcsolatos kérdésekre Gaál Dezső alelnök válaszolt. 

Mivel több kérdés nem merült fel igy az elnök a közgyűlést bezárta. 

 

Alsóörs, 2020.03.01. 


