2017. év stratégiai és munkaterv:
- Az egyesület zavartalan működtetése, iratainak kezelése, archiválása, a költségvetés keretei közt takarékos és
racionális gazdálkodás, különösen a horgászjegyek kiadása, halgazdálkodás, haltelepítés, pályázatok, versenyek
rendezése, horgászrend felügyelete, tervszerű folyamatos ellenőrzése, vízminőség biztosítása, az egyesület
zavartalan működtetése, tagságának nyilvántartása, tagtoborzás, tanyaház működtetése, hasznosítása,
vagyongyarapítás, támogatók felkutatása..
- Kora nyári időszakban vízterület halállomány felmérés tervezete villany monitorozással.
- Telepítések: Tavasszal 4500 kg 3 nyaras ponty, ősszel a lehetőségek függvényében csuka, süllő, keszeg és 2
nyaras ponty telepítését tervezzük. A tavaszi telepítés tényleges, esetleges késő tavaszi időpontját a tervezett, hal
ÁFA változás végleges álláspontja is befolyásolja.
- Felkészülés a 70 éves jubileumra. Várjuk tagtársaink aktív részvételét az előkészületekben és kérünk
mindenkit, hogy a birtokukban levő eredeti dokumentumokkal, fotókkal támogassák egy jubileumi kiadvány
létrehozását. Természetesen a feldolgozás után mindenki visszakapja az átadott dokumentumokat!
- Tanyaháznál továbbra is aktuális a közösségi szintér létrehozása. Az előző évben tervezett felújítási
munkákkal a várt pályázati kiírások elmaradása miatt az egyesületünk is várakozó állásponton volt.
- Pályázatok: Halvédelmi, eszközbeszerzési pályázatot még 2016 október végi kiírás értelmében tudtunk
beadni, melynek az eredménye áthúzódik az idei évre. 2017 januárjában a Nemzeti Együttműködési Alap
(350.000.-FT önrész mellett), szakmai program támogatása 2.180.000.-Ft (200.000.-Ft önrész mellett)
összegekkel pályáztunk. A pályázatokat befogadták, érvényesnek nyilvánították, várjuk a pozitív elbírálást.
Továbbra is figyelemmel kísérjük a kiírásra kerülő pályázatokat.
- Útkezelés-ötleteket várunk az útfelújításhoz.
- Verseny és program terv:
2017.március 18-19?- Évadnyitó- Holt Marcal;
2017. május 07. - Varga József emlékverseny - Holt Marcal;
2017. június 04. - Gyermek horgász verseny – H. Marcal;
2017. július 15. - Halászléfőző fesztivál - Holt Marcal;
2017. aug. 19-20. - Harcsafogó verseny - Holt Marcal;
2017. szept. 17. - 4. Horváth Ede emlékverseny - Holt Marcal;

2017. április 08. - Környezetvédelmi nap - Holt Marcal, Abda
2017. május 21. - Harcsafogó verseny - Holt Marcal
2017. június 11. - Péter Zsolt emlékverseny, Holt Marcal
2017.július 22-23. - Horgász verseny – Abda
2017. aug. 20. - Bográcsfesztivál - Holt Marcal
július.17-18. - MVG HE-GALÁNTA - Holt Marcal

- Tervezzük a földhídnál 16-os bokor után a halrács eltávolítását.
- Vízügyi megbeszélés eredménye: évi két alkalommal víz csere, öblítés – Sport szövetség
koordinálásával
- Stégnyilvántartás regisztrálása 2017-ben befejeződik. Kérjük, a tagokat segítsék Horváth Balázs (Balu)
munkáját. Bokronként szeretnénk, ha lenne olyan jelentkező, aki tartja a kapcsolatot vele a következő
telefonszámon: 06/30-2767533. Ugyanezen a számon intézhetőek további a stégekkel kapcsolatos ügyek.
- 2016-ban egy tagtársunk felvetése, miatt a törpeharcsa gyérítés 2017-ben 2 fő halászati
engedéllyel rendelkező tagtársunk végzi. További részleteket a NÉBIH és a megyei Kormányhivatallal történt
egyeztetés és megállapodás után teszünk közzé!
- Gyermek területi jegy ingyenessé tétele a 2018-as horgászati évtől elnökségi döntés alapján.
- Az egyesületi ellenőrzés mellett Megyei Horgász Szövetség és a Rendőrség megállapodása alapján a 2017-es
évtől sűrűbb és a szabályok betartásának fokozottabb ellenőrzése várható! Mindezektől függetlenül kérjük a
tagságot a horgászati szabályok betartására.
Az Elnökség kidolgozta és egyhangúan elfogadta az egyesületre vonatkozó ETIKAI KÓDEXET.
Egyes fegyelmi vétségek esetén alkalmazott büntetések kiegészültek a 22.-es ponttal: az ETIKAI KÓDEX
3. szám alatt felsorolt vétségek (3.1-3.6) elkövetése esetén 6 hónap - 5 év közötti eltiltással.
Várjuk olyan egyesületi tagok jelentkezését, akik részt kívánnak venni a horgász ellenőrzésben.
- Fogadó időpontok, helyek 2017 évben:
01.01. – 03.31. között
04.01. – 06.30. és 09.01. – 12.31. között
07.01. – 08. 1. között

szerda, csütörtök Kálvária u. 2/B.
szerda
Kálvária u. 2/B.
szerda
Gyirmót tanyaház

16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00

A hirdetőtáblákat és az egyesületi honlapot kérjük, figyeljék fokozott figyelemmel. Minden közérdekű
közleményt a lehető legkorábban ki fogunk hirdetni.
Az egyesület rendezvényein minden horgásztársunk részvételére számítunk!

Győr, 2017. február 17.

MVG HE Elnöksége

