
A taggyűlés eg.vhangúlag megszavaztA, hog1, Vér .lánosné a követkcző 5 évre is ellássa a
könvwizsgáló munkáját, a VETAX lrodai Szolgáltató Betéti'íársaság útján (székhelv:2118
Dán1,, Széchen_vi út 56., Cégiegvzékszám: r3-06_0J57d3).
Seres János: Eliiatlja. lrog5, nrill,en sa.inálatos esenrén1 történt vele a legutóbbi horgászata során.
r,életientil kikeriilt a táská_iából az erlgedéll,e. nrilyen sítl1,os köletkezrrrénl,ekkr:l _iárt. pedig netn volt
szlrrrdéklrbarl a kiío_uott halat eltulajdollítirtli. Az esetet rnirrdeIrki tlkttlására aclta elő. azaz íig\elttlezteti
a hclrgászttiI,sakat az előírástlk betaItására_ nlert ellenkezij esetben szigclrit bürrtctésre szárrrítltat.

Nagy László: felsorolja mi mindennek nem tett eleget, milyen szabályokat sértett meg. A büntetés
jogos.

Suplicz Nándor: felveti, hogy régebben ki lehetett váltani még egy engedélyt és lehetett tcvább
horgásmi.

K.G.: A büntetés az büntetés, nem lehet pénzzel megváltani

Pásztor Imréné: más horgászoktól is hallja és látta is, hory elég sok beteg halat fognak ki, kérdése,
hogy bej elentették-e, tudnak-e valamit tenni ?

K.G.: Ívási időszakban elég sok hallal előfordul, hogy piros, esetleg sebes lesz az oldal4 ezek*ek a
halaknak semmi baja, fogyaszthatók. A horgász jó esetben fertőtlenítse le, úgy belyezze vissza atőba.
Egyébként bejelentés nem érkezett,baavezetőség eá tapasztalja, minden esetben megvizsgáltatja a
halakat és a víz minőségét.

Pásztor Imréné: Tervezik-e, hogy megemelik a kifogható halak mennyiségét, illetve megemelik a
súlyhaüárt?

K.G.: Nem tervezik egyik megemelését sem, cél hogy gyarapodjon, illetve megmaradjon a
törzsállomány.Ezzel érjtik el, hogy sok horgrász látogatja aávat.

Hankó Zoltán: Arra nincs is engedélyünk, hogy nagyobb halakat értékesítsünk, vagy hogy a súlyhaüár
firlötti mennyiséget megfizettessük. Ez egyáltalán nem összeegyeztetheíő a tó működésével.

Szabados György: felveti azetetőbajők kérdését, csak etetésre hasmálják és ne hordják be a készséget,
űgy érzi, ez il€m sporthorgászat,tőbb esélyt kellene adni a halaknak.

A levezető elnök: Amennyiben nincs több észrevétel, kérdés, megköszöni a megjelenteknek a
részvételt.

k.m.f.
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