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Kiszombori Sporthorgász Egyesület
KISZOMBOR
.

A Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 2016. szeptember
27-én megtartandó testületi ülésén történő tájékoztatása !

Tárgy: „Tájékoztató a civil kapcsolatokról, a településen
működő társadalmi szervezetek tevékenységéről”
című napirendi pont részeként, a Kiszombori
Sporthorgász Egyesület 2016. évi tevékenysége.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016 évben elvégzett feladatokat az alábbiakban foglalom össze:
Az elmúlt esztendőben is a vezetőség legfontosabb feladatának a tó eredményes üzemeltetését
tűzte ki célul.
1.A halgazdálkodást és a horgászatot meghatározó jogszabályok:
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, amit módosított a 2015.
évi XLVIII. törvény.
A törvény végrehajtására kiadásra került a halgazdálkodás és a halvédelem egyes
szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, amit módosított a
vidékfejlesztési miniszter 44/2014. (IV. 14.) rendelete, a földművelésügyi miniszter 41/2014.
(XII. 23.) rendelete, valamint a földművelésügyi miniszter 56/2015. (IX.24) rendelete.
A Kormány 314/2014. (XII. 12.) rendelete a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról.
2. A jogszabályokból adódó feladatok végrehajtása:
A halászati joggal kapcsolatos kötelezettségeinknek eleget tettünk.
A Vályogosra szóló területi engedélyek egyesületünk által – a jogszabályi felhatalmazásoknak
megfelelő adattartalommal kerültek elkészítésre a 2016 évi közgyűlés határozata alapján.
A halgazdálkodási tervet az előírásoknak megfelelő adattartalommal elkészítettük és
fölterjesztettük a halászati főfelügyelőnek.
A ponty fajlagos tilalmi idejének megtartása alól az idei évre is érvényes felmentéssel
rendelkezünk.
A bejelentési kötelezettségek betartásával az elmúlt esztendőben 6 alkalommal tettünk eleget
a telepítések bejelentésével kapcsolatosan.
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Kérelmünkre az illetékes Halgazdálkodási Hatóság Cs-8/2016 számon ökológiai célú
szelektív halászati engedélyt adott ki egyesületünknek, ami alapján végezhetjük a törpeharcsa
ökológiai célú szelektív halászatát. Ezt a feladatot halászati szerződés alapján végezzük.
A tó ellenőrzéssel kapcsolatos személyi feltételei az előírtaknál nagyobb létszámmal tudjuk
biztosítani. Saját tagjaink közül 9 fő rendelkezik társadalmi halőri vizsgával. Az előzőeken túl
2 fő halászati őrnek adtunk megbízást ellenőrzési feladatok végrehajtására.
A horgászversenyek 2016 évi terve felterjesztésre került olyan formában, hogy az egyesületen
belüli igényeket megfelelően kiszolgálja, és a módosítások ne okozzanak fölösleges kiadást.
A terv alapján a halgazdálkodási főfelügyelő úr határozatában felmentést engedélyezett a
halak visszaengedési kötelezettség alól a horgászversenyek idejére.
Horgászversenyek 2016 évi tervének módosítási kérelmével két esetben éltünk.
A Csongrád Megyei Horgász Szövetséggel kötött, „Megállapodás a horgászvizsgáztatással
történő közreműködésre” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően és az
alapszabályunkban foglaltak szerint ez évben 3 alkalommal szerveztünk horgászvizsgáztatást,
melyeken 16 főt vizsgáztattunk, illetve ezzel kapcsolatosan tettünk eleget adminisztratív és
anyagi kötelezettségeinknek a Csongrád Megyei Horgász Szövetség felé. A vizsgákon a 3 fős
bizottság biztosítva volt.
3. 2016 év fontosabb adatai, tevékenységei, és eseményei:
Összességében 195 fő felnőtt, 7 fő ifjúsági tagunk van. Az év folyamán 32 fő gyermek váltott
állami jegyet. A tóra éves engedélyt 73 fő, féléves engedélyt 25 fő, sport jegyet (halat nem
tarthat meg) 6 fő váltott. A tó iránti érdeklődést mutatja, hogy ebben az évben 24 fő
jelentkezett tagnak. Ifjúsági engedélyt 5 fő, gyermek engedélyt 28 fő váltott.
Máshonnan érkezett felnőtt, ifjúsági, és gyermek horgászok augusztusig 430 alkalommal
horgásztak tavunkon.
Telepítettünk 5000 db előnevelt süllőt, 3 q kétnyaras pontyot, 31 q háromnyaras pontyot.
Környezetrendezési munkálatokat folyamatosan végeztünk. Kiemelt feladatként jelentkezett a
téli nádvágás, majd a folyamatos fűkaszálás illetve szemétszedés. Tagságunk aktivitásának
köszönhetően a betervezett feladatok végrehajtásra kerültek. Az elmúlt hónapban ismét
sikerült szebbé varázsolni tavunkat. A több napos környezetrendezési munkálatok során az
önkormányzattól kapott szeméttárolókat felújítottuk, majd ezt követően helyeztük ki a
vízpartra.
A tó biztonságát erősítése céljából az elmúlt hónapban mozgatható kamerát telepítettünk a
halőrház mellé.
2016. július 29.-től a halőrház közel 150 méteres körzetében szabad internet elérést
biztosítunk az érdeklődőknek. Ezzel a szolgáltatással a helyszínen is működtethető a „SZÁK.”
program, ami az engedélyek kiadásánál nélkülözhetetlen.
Horgászversenyt több alakalommal szerveztünk. A tavasszal megrendezésre kerülő
Kiszombori Vályogos Bajnoka verseny I. fordulóján 41 fő vett részt. A rossz idő miatt
összesen 1 fő versenyzett a Vályogos kuktája díjért. Ő már a kitartása miatt is megérdemelte
az első helyezést.
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Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre idén első alkalommal július 16-án a
Kiszombori SHE. háziversenye, ahol csak a tavunkra engedéllyel rendelkező tagjaink
nevezhettek. Nagy érdeklődés előzte meg a versenyt. Sajnos a rossz idő ismét közbeszólt.
Azonban így is 16 fő versenyzett a kupáért.
A Kiszombori Vályogos Bajnoka verseny II. fordulóján 36 fő indult. Az önkormányzattal
közösen megszervezett versenyen szerencsére nagyon jó idő volt. Az önkormányzat által
biztosított ajándékok pedig emelték a kiosztott díjak színvonalát.
A versenyek külső támogatóinak száma azt jelzi, hogy sokan szimpatizálnak a
horgászversenyzéssel. A támogatást mindenkinek köszönjük.
Tavasszal folytatódott az együttműködés az helyi általános iskolával. Horgász Szakkör
keretében a tanév utolsó heteiben és a nyári szünetben is általában 4-5 fiatal vett részt a
foglalkozásokon. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a szeptember 18-án rendezett
verseny ifjúsági kategóriáját egy szakkörösünk nyerte meg.
A versenyhorgászatot kedvelők köréből 3 fős versenycsapat alakult, akik térségünkben
Makón és Földeákon képviselték egyesületünket.
Sajnos nem alaptalan az egyesület tulajdonának védelmének hangsúlyozása, hiszen a
Kiszombori Sporthorgász Egyesület Társadalmi Ellenőrei szeptember 03-án, szombaton a
reggeli órákban két horgászt ellenőriztek. Az ellenőrzés során horgászok átadták a
horgászattal kapcsolatos okmányaikat, azonban személyazonosságukat igazolni nem tudták. A
kiérkező rendőrök megállapították, hogy egy kiszombori és egy makói lakos más személyek
horgász okmányaival, jogosulatlanul horgászva fejenként egy-egy pontyot fogtak. A halakat a
helyszíni vizsgálat után visszahelyezték a tóba. Az ügy körülményeit a Rendőrség szervei, a
Halgazdálkodási főfelügyelő, és az érintett Egyesületek vizsgálják.
4. Egyesületi feladatok végrehajtása:
Az egyesület vezetősége a jogszabályokban, az alapszabályban foglaltak szerint a közgyűlési
határozatokat betartva irányította az egyesület tevékenységét, melynek során törekedett az
országos és a helyi horgászrendben foglaltak betartására.
Az elmúlt időszakban is nagy hangsúlyt helyeztünk a tájékoztatásra, melynek során,
weblapon, elektronikus hírleveleken, a Kiszombori híradóban, a Makói Mozaikban, illetve
Délmagyarország napilapban jelentek meg híradások.
Kiemelt feladat, hogy a Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15.
napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új
Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A civil szervezetek számára előírt létesítő
okirat kötelező módosítását a 2016 évi Közgyűlésen fogadta el egyesületünk tagsága.
5. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatával kapcsolatos tevékenységek:
A Vályogossal kapcsolatos haszonbérleti szerződésben foglaltak betartásra kerültek.
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A tó vízkormányzása eredményesen megvalósult, így egész évben megfelelő vízszint volt
biztosítva úgy, hogy tudomásunk szerint a lakosság biztonságérzetét nem befolyásolta
negatívan.
A Kiszomboron működő civil szervezetek támogatására benyújtott pályázaton nyert összeget
a tó bérleti díjának fedezésére költöttük, valamint a működésünkkel kapcsolatos kiadásokra
fordítjuk, amit ez úton is köszönünk.
Külön ki kell emelni, hogy az Ady Endre Művelődési Házban megtartott rendezvényeinkkel
sikerült eredményesen teljesíteni vállalt feladatainkat. Ehhez aktívan és önzetlenül járultak
hozzá a művelődési ház munkatársai.
6. Rendvédelemmel kapcsolatos együttműködés:
Rendőrséggel kapcsolattartás folyamatos volt, gyors intézkedéseikkel több esetben segítették
a halőrök tevékenységét.
A Kiszombori Polgárőr Egyesülettel az együttműködési megállapodásunkban foglaltakat
betartottuk. Több közös szolgálat teljesítésével erősítettük az egyesületi tulajdon védelmét.
Sokat jelent, hogy az egyik halőrünk, egyben polgárőr is.

7. További fő feladataink:
• A tó eredményes üzemeltetése.
• Törvényesség, szabályszerűség biztosítása, tervek alapján történő szabályszerű
tevékenység megszervezése.
• Az alapszabályban rögzítettek betartása.
• Együttműködési és tájékoztatási feladatok végrehajtásával elősegíteni és propagálni az
eredményes munkát.
• Tovább erősíteni az egyesületi tulajdon védelmét.
• Az új szabályzók megismertetése a horgásztársakkal.

Kiszombor, 2016. szeptember 21.

Bujdosó Géza
Titkár

