Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!
Az MVG Horgász Egyesület Elnöksége a 2016. évi munkaterve és a közgyűlés által elfogadott és meghatározott költségvetése
alapján az alábbi éves általános és pénzügyi beszámolót teszi közzé, egyben megküldve a 2017. évi közgyűlés meghívóját, a 2016.
évi pénzügyi zárszámadását, beszámolóját, a 2017. évi költségvetés tervezetét, a 2017. év stratégiai és munkatervét és a Fegyelmi
Bizottság beszámolóját valamint a teljes Elnökség által egyhangúan elfogadott Etikai Kódexet.
2016. év beszámoló:
A vezetőség az alapszabály, a közgyűlési határozatok, a költségvetés alapján az egyesületet működtette, iratait kezelte, archiválta,
a költségvetés keretei közt takarékosan és racionálisan gazdálkodott. Különösen az egyesület zavartalan működtetése, tagságának
nyilvántartása, a horgászjegyek kiadása, halgazdálkodás, haltelepítés, pályázatok, versenyek rendezése, a horgászrend felügyelete,
tervszerű folyamatos ellenőrzése, a vízminőség biztosítása, tagtoborzás, tanyaház működtetése, vagyongyarapítás, támogatók
felkutatása feladatkörökben.
- Eredményesen zárult az alhaszonbérleti szerződés módosítása az Abdai Kavicsbánya I. halgazdálkodási vízterület horgászati
célú hasznosítására. Az Abdai Kavicsbánya I. vízterület (08-003-1-1 vízérkód) esetében a szerződésnek megfelelően a lejárati idő,
2030 év 12. hó 31. nap!
- Vízkezelési tárgyalás 3 alkalommal történt az érintett vízügyi hatósággal. A 3. egyeztetési tárgyaláson jelen volt a Sporthorgász
Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetség Elnöke, a Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület Elnöke, a Gyirmót-Ménfő
önkormányzati képviselője, a városvezetés képviselője és a vízügyi hatóság vezetői és természetesen az MVG HE elnökségi
tagjai. A dokumentációk előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek az egyesületi irodában.
2016-ban két alkalommal történt meszes vízkezelés a Holt Marcalon. Az augusztusi kis ponty elhullást vizsgálva közel 180 kg
klórmész került fertőtlenítés céljából a vízterületbe. Dr. Virág Károly állatorvossal történt egyeztetés és konzultáció után történt
mindez és nem igényelte a további haltetem vizsgálatot, mert a kezelés megszüntette a hal pusztulást. Komolyan kell venni a
vízterület elkerülhető szennyezését (Kommunális szennyezés, mértéktelen etetés.)
- Telepítési statisztika:
04.02. - 3528 kg III. nyaras ponty Gyirmót; 07.21. - 1000 kg III. nyaras ponty Gyirmót; 10.21. - 1060 kg II. nyaras ponty Gyirmót;
10.29. - 1230 kg II. nyaras ponty Gyirmót; 10.29. - 305 kg keszeg Gyirmót; 10.29. - 1056 kg III. nyaras ponty Abda;
12-08. - 312 kg 0.60-1,00 kg csuka Gyirmót
Össz súlyban: 8491 kg <> 85q
2016-os terv: 7.157.000-ft, Vízterület bérleti díjjal csökkentve (95.000-ft) = 7.062.000-ft
2015-ös tény: 5.915.043-ft Vízterület bérleti díjjal csökkentve (94.098-ft) = 5.820.945-ft
A telepítés utáni halpusztulás kompenzációját a nyári telepítéskor kaptuk meg (2,5 q).
A 2016-os év és a 2015-ös év különbözete +985.758-ft
- Taglétszám:
Összes taglétszám: 447 fő; 375 felnőtt; 12 fő ifjúsági; 60 fő gyermek. Új belépő: 21 fő!
- Szabó Jenő a 16. számú választókerület, Győr-Gyirmót és Győr-Ménfőcsanak, Ménfő rész képviselője
és egyik tagtársunk, Glázer Péter támogatásával jelentős útjavítás történt.
- Kerítés felújítás történt a Tanyaháznál, köszönjük a Keritésker Börzsei Gyula ev. támogatását.
- Versenyek:
Az egyesületünket érintő versenyek száma 7 db volt! A felhívások, versenyre való regisztrációk, jelentkezések mindenki számára
elérhetőek voltak a plakátozás, e-mail, weblap, Facebook oldalunkon (Csak az egyesület által üzemeltetett érvényes:
https://www.facebook.com/mvghe oldalon!)
Ezúton mondunk köszönetet minden szponzornak, egyéni felajánlónak, tagtársainknak, akik aktív társadalmi munkájukkal
biztosították a rendezvények magas színvonalú és sikeres lebonyolítását. Ezúton mondunk köszönetet a Győri Likőrgyár Zrt.,
személyesen Barabás Attila vezérigazgató Úrnak, aki szponzori felajánlással hozzájárult a versenyek értékes helyezési díjaihoz.
- Környezetvédelmi nap 2016.04.09.
Környezetvédelmi nap 50 fő részvételével. Felnőttek, gyerekek segítették tisztává tenni a pihenésünknek, hobbinknak helyt adó
Holt- Marcal partot és az azt körül ölelő útszakaszt. Sajnos a környezetvédelmi nap tapasztalata az volt, hogy válogatás nélkül
minden megtalálható volt az említett szakaszokon, háztartási, építkezési és egyéb szemét formájában! Kérjük a
telektulajdonosokat, horgásztársainkat óvjuk környezetünket és annak tisztaságát!
- A tervezett iroda helyiség váltás nem valósult meg a megemelkedett bérleti díjak miatt, továbbra is keressük a lehetőséget az
egyesület részére és a tagság igényeinek minél jobb kiszolgálását lehetővé tevő, gazdaságos bérlemény megszerzésére!
- Pályázatok: A hangzatos ígéretek ellenére az egyesületeket érintő pályázatok még nem kerültek kiírásra! Egy pályázatot tudtunk
beadni, ami az év végre felé jelent meg, így az eredménye is át megy a 2017-es évre. Ez a következő volt, amire pályáztunk is:
Halászati őrzést segítő eszközbeszerzésre 2016.11.21.-én, 1170000.ft összes bruttó költséggel (vállalt önrész: 351000.ft).
Kérjük tagjainkat, hogy az SZJA 1% ot az egyesületünknek ajánlják fel:
MVG Horgász Egyesület 9024 Győr, Kálvária u. 2/B. adószám: 19884426-1-08.

