Tisztelt Horgásztársunk!
Az egyesület vezetősége a 2018. évet értékelő közgyűlést, 2019.február 16-án (szombaton)
09 óra 30 percre összehívja, melyre Önt tisztelettel meghívja.
A közgyűlés helye: Bél Mátyás Látogatóközpont
Balatonkeresztúr Ady E. u. 26.
Napirendek:
1
A vezetőség beszámolója a 2018. évi tevékenységéről.
2 Gazdasági felelős beszámolója a bevételekről és kiadásokról.
3 Felügyelő biztos beszámolója.
4 Az egyesület 2019. évi költségvetésének elfogadása.
5
Tisztségviselők választása.
6
Egyéb felmerülő kérdések megvitatása.
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy az alapszabály értelmében a
vezetőség azt elhalasztja, és 2019.02.16-án 10 órára újra összehívja. Az alapszabály rendelkezései alapján az
újra összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjen!
Balatonkeresztúr, 2019. január 25.
Üdvözlettel:
Bende Ottó
egyesület elnöke

Tájékoztató
Értesítjük, hogy egyesületünk gazdasági felelőse 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u. 56 szám alatti FiCeK
Horgászcentrumban 2019.január 25-től megkezdte a 2019. évi tagmegújítást, állami horgászjegyek és
balatoni területi engedélyek árusítását.
Csak annak tudunk állami horgászjegyet kiadni, aki horgászkártya regisztrációt elvégezte. A jegykiadásnak
nem akadálya a ha nem érkezett még meg a kártya, csak a regisztráció megléte a fontos. A regisztrációban
segítséget nyújt gazdasági felelősünk.
Az üzlet nyitva tartása: február 1-től március 1-ig, hétfő, péntek, szombat 09-13 óra között, március 1-től
október 30-ig hétfőtől, szombatig 09-17 óra között. A gazdasági felelős telefonszáma 06 30 3287331.
Egyesületi tagdíj: 18 év fölött 2000.-Ft,14 és 18 év között 1000.-Ft, 14 év alatt ingyenes.
Állami horgászjegy: 2000.-Ft, 14 év alatt és 70 év felett ingyenes.
Fogási napló 200.-Ft.
MOHOSZ tagdíj: 2000.- Ft (70 éven felülieknek, igazoltan fogyatékkal élőknek ingyenes)
A balatoni területi jegyárak nem
www.balatonihalgazdalkodas.hu honlapon.
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Az egyesületi tagdíjat fizetők részére személyenként egy darab, egyszeri kedvezményes vásárlásra jogosító vásárlási
utalványt adunk át, amely a FiCeK Horgászcentrumban váltható be. Az utalvány tulajdonosa –15% kedvezményben
részesül, kivételt képeznek a már akciós termékek ill. a tagdíjak, állami jegy és területi engedélyek.

A 2018. évi fogási naplókat az erre rendszeresített oldalon vízterületenként összesítve 2019. február 28-ig
kell leadni gazdasági felelősünknél személyesen, vagy levélben. Aki a fogási naplót határidőre nem adja le,
illetve azt nem összesíti, annak emelt díjas 4000.-Ft-os állami jegyet kell váltania.
2019. évben kettő egyesületi horgászversenyt tervezünk. A versenyek időpontjairól a részvétel feltételeiről gazdasági
felelősünknél, Balatonkeresztúron a Nyugati-övcsatorna partján a 7-es főútvonali híd mellett található egyesületi
hirdetőtáblán, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek havonta megjelenő újságaiban, a települések
honlapjain www.balatonkeresztur.hu, www.balatonmariafurdo.hu ),valamint az egyesület facebook oldalán kaphat
részletesebb információt.
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-val támogatták egyesületünket. Továbbiakban is számítunk támogatásukra. Az
egyesület adószáma: 18760431-1-14

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr
és Környéke Horgász Egyesület
Vezetősége

