
                                                        J E G Y Z Ő K Ö N Y V
             

    A Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetsége Küldött közgyűléséről
  

Helye:   Az MSZP Miskolci székhelye 3530 Miskolc Corvin út 9

Ideje:  2016.  április 23. / szombat / 9,00 óra

dr. Kovács Zoltán a Szövetség Társadalmi Elnöke köszöntötte a Közgyűlés jelen lévő 
tagjait, valamint a meghívott vendégeket. A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a 
jegyzőkönyv vezetésére a közgyűlés bízza meg, Burghardt Istvánné gazdasági vezetőt, a jkv. 
hitelesítésére Pisák József meghívott versenyfelelős és Dr. Kovács György Zoltán küldöttet. A 
javaslatot a jelenlévők egyhangú határozattal elfogadták. 

Megállapította:  a 80 fős küldöttből jelen van 22 fő, ami azt jelenti, hogy a közgyűlés az 
alapszabály értelmében  határozatképtelen. 

Ezen tényre tekintettel a Közgyűlés levezető elnöke a közgyűlést berekeszti, 
emlékezteti a jelenlevőket, hogy megismételt közgyűlésre kerül sor a meghívóban írtaknak 
megfelelően.  

-   kmf   -

Burghardt Istvánné                             Pisák József                 Dr. Kovács György Zoltán 
          Gazd.vez                                     hitelesítő                             hitelesítő
Jegyzőkönyv vezető    
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    A Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetség Küldött közgyűléséről

Helye:   Az MSZP Miskolci székhelye 3530 Miskolc Corvin út 9

Ideje:  2016.  április 23. / szombat / 9 óra 30 perc.

dr. Kovács Zoltán a Szövetség Társadalmi Elnöke köszöntötte a Közgyűlés jelen lévő  
tagjait,  valamint  a  meghívott  vendégeket.  A  levezető  elnök  javaslatot  tesz  arra,  hogy  a 
jegyzőkönyv vezetésére a   közgyűlés bízza meg, Burghardt Istvánné gazdasági vezetőt, a jkv. 
Hitelesítésére Pisák József meghívott versenyfelelős és Dr. Kovács György Zoltán küldöttet. 
A javaslatot a jelenlévők egyhangú határozattal elfogadták. 

A Levezető elnök megállapította:  a 80 fős küldöttből jelen van 35 fő, azonban tekintettel 
arra,  hogy megismételt  közgyűlésre  kerül sor a  közgyűlés  a  megjelentek  számára  tekintet 
nélkül határozatképes. 

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés a  meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalja meg. Más javaslat nem érkezett a javaslatot a közgyűlés egyhangú 
szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont:  A Megyei Szövetség Elnökségének  2015 évi beszámolója
                                  előadó: Chlepkó Tamás ügyvezető elnök  ( 1.sz. Melléklet)

Chlepkó Tamás röviden szóban is ismertette az írásban kiküldött beszámoló tartalmát
Határozat: A beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

2. napirendi pont: A 2015. évi gazdasági beszámoló és mérleg. Előadó: 
Chlepkó Tamás ügyvezető elnök és  Major Árpád FB. Elnök   ( Írásban előterjesztett 
anyag 2. sz. melléklet)

Az előadók az írásban kiküldött anyaghoz nem kívántak szóbeli kiegészítést tenni.
Kovács Zoltán kiegészítésként hozzá tette, hogy a rendelkezésünkre álló pénz mennyiségből 
az ifjúsági feladatokon túlmenően többet kellene szánnunk a Rakacai vízterületünk 
fejlesztésére, felújítására de csak akkor ha a jövőre lejáró haszonbérleti szerződésünket sikerül 
újabb 15 évre meghosszabbítani. Az iroda rendbetételére, ügyfél barátabb kiszolgálás 
érdekében is kellene valamilyen megoldást találni.

Határozat: Az írásos anyagot a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.

3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság  2015. évi beszámolója.
                                Előadó: Major Árpád FB. Elnök    (3. sz. melléklet)
Major Árpád kiegészítésként elmondta, hogy a korábbi években ezt a munkát egyedül 
végezte, de mivel a legutóbbi közgyűlésen kritika érte a tevékenységet, ezért ebben az évben a 
bizottság minden tagja keményen be volt fogva. Közös munkát végeztünk, ennek a közös 
munkának a kivonata az írásban kiküldött beszámoló.
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Határozat:A közgyűlés 1 fő tartózkodással elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját

4. napirendi pont.  Javaslat a munkabéren kívüli anyagi jellegű elismerések
                    szabályozása 2016. január 1-től.
                                előadó: Chlepkó Tamás ügyvezető elnök. (4.sz. Melléklet)
Chlepkó Tamás: Ez nem egy új dolog, de az elnökségnek az volt a felvetése, hogy ez kerüljön 
szabályozásra, feltételekhez legyen kötve, hogy a Szövetség alkalmazottjai kapnak e jutalmat, 
vagy nem. A Szövetség tisztségviselői, akik társadalmi munkában dolgoznak, legalább a 
költségeiket térítse meg a Szövetség.
Hozzászólás:
Oláh József  ( Pefőfi HE.) javaslata, hogy régebben minden Egyesület kapott 1 db 
tiszteletjegyet a Szövetségtől. Nem-e lehetne ezt újra bevezetni?
Major Árpád: Összességében van a reprezentációs költségeinknek határa, hogy minden 
egyesület autómatikusan kapjon, az jelentős összeg lenne, és nem biztos hogy mindenki 
igényli. Amennyiben valamelyik egyesület igényli akkor állhatunk elébe.
Kovács Zoltán javaslata, hogy az elnökség ezt a kérdést vizsgálja meg, és az elnökség 
döntsön, hogy milyen módon adhat a szövetség a tagegyesületeinek ilyen reprezentatív jegyet.
Ezzel a kiegészítéssel együtt kérem, hogy határozzunk a szabályozás elfogadásáról.

Határozat: Kovács Zoltán kiegészítésével a közgyűlés a szabályozást egyhangúan elfogadta.

5.napirendi pont: 2016. évi költségvetés elfogadása
                               Előadó: Chlepkó Tamás ügyvezető elnök  (5.sz.melléklet) szóbeli 
kiegészítést nem kíván tenni.
                               
Határozat: Az írásos anyagot a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.

6. napirendi pont: Javaslat a Megyei Szövetség Alapszabályának módosítására. 
                               Előadó:dr. Kovács Zoltán elnök ( 6.sz.melléklet)
Kovács Zoltán: Azzal a szándékkal készült ez a módosítás, hogy a MOHOSZ alapszabályával 
összhangba hozzunk bizonyos kérdéseket.

Határozat: Az alapszabály módosítást a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta.

7. napirendi pont: Új Felügyelő Bizottsági tag választása.
                                Előadó: Dr. Kovács Zoltán elnök 

Kovács Zoltán:A bizottság jelenleg 4 taggal működik, mivel 1 fő az elmúlt évben lemondott. 
Az elnökség az elnökségi ülés időpontjáig nem  kapott javaslatot. A közgyűlés kezdete előtt
 kaptunk javaslatot az 5 tagra. 
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Lajos Zsigmond: Mint a Szövetség volt ügyvezetője a Fekete Kornélt az Ongai HE. gazdaság 
vezetőjét javaslom az FB. 5 tagjának megválasztani.

Farkas András: (Varbói HE) Én szeretném megerősíteni Lajos Zsigmond javaslatát, és szintén 
javaslom Fekete Kornélt megválasztani a bizottság tagjának.

Kovács Zoltán: Más javaslat híján szavazásra teszem föl a kérdést. Aki egyet ért azzal, hogy 
Fekete Kornélt a felügyelő bizottság tagjává megválasszuk, az kérem szavazzon.

Határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta Fekete Kornél urat a 
Felügyelő Bizottság tagjává.

8. napirendi pont: Elnökségi tagok választása.
Kovács Zoltán: Elnökségünk jelenleg 14 tagból áll, az alapszabályban rögzített 16 fő helyett, 
ezért 2 fő új elnökségi tagot szükséges választania  a közgyűlésnek.
Az elnökségi ülésre 3 főre érkezett javaslat. Az elnökség úgy döntött, hogy mind 3 személy 
alkalmasnak tartja az elnökségi tagság betöltésére. Az elnökség az alábbi sorrendben javasolja 
a jelölteket:

1. Kertész Gyula ( Hoór völgye HE )
2. Bányácski Árpád (Elzett Certa HE.)
3. Kelemen Norbert ( Vásárhelyi I. HE.)

Mivel a 2 helyre több jelölt van ezért titkos szavazással kell választanunk. Kérdésem, hogy 
más jelölt van-e az elnökségi tagságra?

Farkas András ( Varbói HE.): Én még javasolnám Mecsei József urat ( Miskolci Határőr HE.) 
a jelöltek listájára.

Kovács Zoltán: Mecsei József 4. helyen felkerül a szavazólapra. Az válik az elnökség tagjává, 
aki a legtöbb szavazatot kapja. Szavazategyenlőség esetén a két legtöbbet kapott között újabb 
fordulót tarunk.
Szavazatszámláló bizottság tagjainak javaslom: Lajos Zsigmondot, Major Árpádot, és Dr. 
Kovács György Zoltánt.

Határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait.

Kovács Zoltán: A szavazólapok elkészüléséig tárgyaljuk meg a következő napirendi pontot.

9. napirendi pont: Új választmányi küldöttek választása.
                               Előadó: Dr. Kovács Zoltán elnök 
A tagság bővülésének köszönhetően a jövőben a Megyei Szövetség 4 fő küldöttet delegálhat a 
MOHOSZ Választmányába. Jelenleg 2 küldöttel rendelkezik a Szövetség, tehát 2 új küldöttet 
szükséges a közgyűlésnek választania. 
Az elnökség  javasolja küldött jelöltnek: Dr. Faragó Péter   ÉMHE. elnöke
                                                                  Chlepkó Tamás  Szövetség ügyvezető elnöke

Határozat: A közgyűlés Dr. Faragó Pétert 2 fő tartózkodással, Chlepkó Tamást  egyhangúan 
megválasztotta a MOHOSZ Választmányi tagjai közé.
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Az új elnökségi tagok választásának eredmény:   
A szavazók száma: 34 fő
Érvényes szavazatok száma: 67
            

A szavazás eredménye:  Bányácski Árpád  26 szavazat 
                                          Mecsei József       20 szavazat
                                          Kertész Gyula       16 szavazat  
                                          Kelemen Norbert    5 szavazat 

Határozat: A közgyűlés Szövetség  elnökségi tagjává választotta  Mecsei Józsefet és 
Bányácski Árpádot

A Szövetség elnöke gratulált az új elnökségi tagoknak, és megköszönte mindenkinek a 
résztvételt.

-    kmf  --
                                                              

Jegyzőkönyv vezető:                      Jegyzőkönyv hitelesítők:

Burghardt Istvánné                             Pisák József                      Dr. Kovács Zoltán 
       Gazd.vez                                 


