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TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Az Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége 2013. október 06-án rendes ülést
tarott.
1/ Beszámolók hangzottak el a reszortfelelısök részérıl, az elmúlt két hónap
munkájáról. Részletesen tárgyaltunk a halıri feladatokról, annak
hatékonnyabbá tételérıl. A CII./2013. halgazdálkodási törvénynek
megfelelıen a társadalmi halıröknek is vizsgát kell tenni a Halászati
Felügyeletnél. Ezért kérjük azon horgásztársaink jelentkezését, akik vállalják
a vizsga letételét. Az elnökség biztosítja a helyben történı vizsga megszervezését. A vizsgadíjat az egyesület kifzeti.
2./ Beszámoló hangzott el az elnök részérıl a MOHOSZ székházban tartott
konferenciáról. Ezen szó volt a vízminıség, a hulladékgazdálkodás, horgász
vizek halegészségügyérıl, az új halgazdálkodási törvénybıl fakadó
feladatokról, a halászai ırzést érintı jogszabály változásokból eredı
teendıkrıl. Beszámoló hangzott el a törvény végrehajtási utasítási
tervezetében szereplı fajlagos tilalmi idık és méretkorlátozásokról.
Ezzel kapcsolatban a MOHOSZ módosítási javaslatot adott be a
minisztérium felé.
3./ Tárgyaltuk az új helyi horgászrendet. Itt figyelembe vettük a horgásztársak
által javasoltakat is, és elfogadtuk a tervezetet, amit a tagság részére az
interneten közzéteszünk, valamint az egyesületi irodánál is olvasható.
Kérjük horgásztársainkat, hogy amennyiben lenne még javaslatuk ezzel
kapcsolatban, akkor azt akár írásban, akár az egyesületi levelezési címén
tegyék meg december 01-ig. A végleges horgászrend a decemberi elnökségi
ülésen lesz elfogadva.
Lényeges változás: 2014. január 01-tıl visszaáll a régi beléptetési rendszer.
Ezentúl botonként 3-3 szem horog lehet. A fogási lehetıségek is változnak.
Felnıtt horgász naponta 2 db. pontyot, heti 4 db-ot, évi 30 darabot, max.
50 kg-ot tarthat meg. Egyéb méretkorlátozás alá esı halból összesen
1 db, heti 3 db, amúrból, süllıbıl csukából évi 10-10 db., összesen

méretkorlátozás alá esı fajokból napi 3 db-ot lehet megtartani. Egyéb halból
napi 5 kg, heti 15 kg. vihetı el. Amennyiben a horgász megfogta a megengedett db. vagy súlyt, újabb területi engedélyt válthat, ugyanazon feltételekkel.
Pontyból 60 cm-nél nagyobb nem tartható meg. Etetni csak horgászat
alkalmával lehet, maximum 3 kg. nem száraz etetıanyaggal.
Bıvebben az interneten lehet olvasni.
4./ Döntés született a telekalakításból származó területvesztés ügyében is. Ennek
megfelelıen dr.Tóth Sándor a szomszéd terület új tulajdonosa vállalta, hogy
ezt a különbözetet megtéríti egyesületünknek az általa vásárolt szerzıdésben
rögzített m2. áron. 991 m2-rıl van szó.
Egyhangú döntés született a jogi képviselınk következı évre történı
megbízásáról.
5./ Szó volt az új fegyelmi és etikai szabályzatról is, de ebben az ügyben még
nem született tervezet, mert ezt a 2014- évi taggyőlésnek kell majd elfogadni,
így szeretnénk ha, körültekintıen lenne elkészítve, jogász által is
efogadottan tudnánk ajánlani a taggyőlés felé.
HÍREL – KÖZLEMÉNYEK
Eladó az I/10-es horgászhelyen lévı bódé és stég, villany van. Iá: 250.000.-Ft.
Érdeklıdni lehet: Kucsera 06205158636 telefonon.
Egészségügyi okok miatt sürgısen eladó a II/27-es horgászhelyen lévı
horgászház, stég, valamint fedett fızıhely, villany van. Iá: 400.000.-Ft.
Érdeklıdni lehet: Gergelyfi 0653362804 vagy 06305215500 telefonon.
Az utolsó közösségi munka 2013. november 02-án 7 órától lesz. Kérjük, hogy
aki még nem teljesítette, ez az utolsó lehetıség.
Elkészült a Kécskei u. felıl a kerítés a sorompótól, Vargáné telke mellett, a II-es
tó partjáig. Megköszönjük Mucsi Sándor horgásztársunknak a térítésmentes
oszlopokat, valamint Juhász Sándor horgásztársunknak a szakszerő segítségét és
az apróbb anyagok biztosítását.
Kérjük horgásztársainkat, hogy partszakaszaikat téliesítsék , valamint a
csónakokat a fagy beállta elıtt vegyék ki a vízbıl. A fagykárokért az egyesület
nem vállal felelısséget.
Abony 2013. október 06.
Az Abonyi Horgász Egyesület Elnöksége.

