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                                      M E G H Í V Ó

Az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége 2011. február 20-án (vasárnap) de. 
9.00 órára az abonyi új Közösségi Házba (Abony Jókai u. Bejárat a DREHER 
söröző melletti kapun. Parkolni a Kossuth téri parkolókban lehet.) hívja össze az 
egyesület éves rendes

                                         K Ö Z G Y Ű L É S É T

NAPIREND:

1./Vezetéség beszámolója a 2010. évben végzett munkáról,
                     zárszámadás és a 2011. évi költségvetés előterjesztése.
                     Előadó: Szabó Géza HE. Elnök

2./Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010. évben végzett munkáról.
                     Előadó: Pusztai Sándor  biz. elnök

3./Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2010. évben végzett munkáról.
                     Előadó: Szirtes János biz. elnök

4./Együttes vita  az 1 – 3 pontok felett.  /hozzászólások/

5./Válaszadás

6./Zárószavazás a vezetőség beszámolójáról, a 2010. évi zárszámadás és a 2011. 
    évi költségvetés, valamint a határozati javaslatokról.

Kérjük, hogy mindenki vegyen részt a közgyűlésen. Közgyűlésen az alapszabály 
értelmében a megjelenés kötelező. A hiányzásról az igazolást március 31-ig 
lehet leadni. 2011. évi engedélyeket március 31-ig lehet befizetni. 



                     H Í R E K – K Ö Z L E M É N Y E K
Ismét kérjük horgásztársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át 
egyesületünk részére ajánlják fel. Az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor a 
kedvezményezett adószámaként a következőt jelöljék meg:
Adószám: 19832395-2-13
Kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület 2740 Abony 
Nagykőrösi u. 83.
2010-ben a jövedelem adó 1 %-ából egyesületünknek 123.776.-Ft-ot
utalt át az APEH. Ezt az összeget halasításra használtuk fel. 
Mindenkinek köszönjük a felajánlást.
Kérjük, hogy a kiküldött adatokat szíveskedjenek tanulmányozni. Javaslataival, 
észrevételeivel segítse elő az egyesületi munka további javulását.
A közgyűlés helyszíne megközelíthető Cegléd – Törtel felől a régi 4-es úton a 
templon után jobbra az első utca. Szolnok felől szintén a régi 4-es úton a 
Kossúth Étteremmel szenbeni utca.
Horgászidő:       január 28-tól február 24-ig                                      6.30-17.00-ig
                          február 25-től március 10-ig                                    6.00-18.00-ig
                          március 11-től március 25-ig                                   6.00-19.30-ig
Az új horgászrend miatt május 13-tól július 23-ig a horgászidő 05. órakor 
kezdődik. Vasárnap és ünnepnap utáni éjszakai horgászat megszűnik. Az új 
horgászrend március 13-tól október 30-ig tar.
Közösségi munka: minden hónap első szombatján 07.00 – 13.00-ig.
Eső, ünnep vagy munkanap esetén a következő szombat. A március 05-i 
közösségi munkára kérjük, hogy minél többen jöjjenek el.
A 2008. évi döntésnek megfelelően aki nem tud eljönni közösségi munkára, 
megválthatja azt. Egyesületi csekken be kell fizetni 3.000.-Ft-ot egyesületi 
támogatás címen. Az engedély váltásakor ezt a befizetési csekket kell bemutatni.
Eladó a III/57/b. partszakaszon lévő horgászház és stég. Jelentkezhet, akinek 
2011-ben beadott partszakasz igénylése van. Érdeklődni lehet: Szalóki Béla 
30/8111316 telefonon.
Félfogadási idő: minden hétfő 18 – 19 óra között Abony Nagykőrösi u. 83. 
Ünnepnap esetén kedden. Egyéb időben a +36304472331 telefonszámon lehet 
érdeklődni.
Egyesületi honlapunk megújult és ezután naprakész adatokkal áll 
horgásztársaink rendelkezésére. www.abonyhorgasz.fw.hu
Innen lehet értesülni a telepítések pontos időpontjáról is.

Abony 2011. február 06.                           Horgász üdvözlettel:

                                               az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége

http://www.abonyhorgasz.fw.hu/
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