
2. sz. napirendi pont: Az ügyvezető levezető elnöknek Kiss Gábort, jegyzőkönywezetőnek
Hajdú Mihály tagot, jegyzőkönyv-hitelesítónek Szirákiné Kiss Zsuzsanna, Kecskés Mihály tagokat,
javasolja.

02 12021. sz. határozatot:

A taggl,íilés levezető elnöknek Kiss Gábor trrgot 673 igen, 0 nern és () tartózkodással
nlegr,álasztotta.
.leglzőkönl,vvczetiinek Hajdú }tiháll,tagot 660 igcn,0 nent és lJ trrrtózkodással, jeglzííkönl,r-
hitelesítiiknek Szirákiné Kiss Zsuzsantra tagrrt 673 igen. 0 nenr és 0 tartózkodással és Kecskés
PIihály tagot 673 igen szar.azattal rnegválasztotta.

3. sz. napirendi pont: Kiss Clrbor iigl\.,ezetij tá.ictkoztatrisa az elrrlúlt clr eserlleln,r,,eiről:

Az elmúlt évben 24,7 mi|lió forint volt az árbevételünk, mondhatjuk, hogy folyamatos fejlődés
tapasáalható, az elmúIt években átlagosan l5-20%-os volt a bevételnövekedés. Ebből következik, hogy
eryre több és egyre naryobb halakat tudunk venni és ki tudjuk szolgálni azokat a sporthorgászokat, akik
egyre na§/obb számban jönnek hazzánk, sokszor családostól töltenek itt héfuégéket itt sátorozva és
fogják a szebbnél szebb halakat, melyekről fenyképeket töltenek fel különböző fórumokra, egyre jobb
hírét keltve a tónak. A több arbevétel aá isjelenti, hogy az infrastruklúra fejlesáésével is többet tudtunk
foglalkozni, elkezdtük azutakkövezését, hogy esös időben is biztonságosan lehessen közlekedni, és eá
várhatóan az idei évben is folytatjuk. A régi dolgok karbantartiasa is megtörtént, új vécék kerültek
felállításra, új eszközöket szereztünk be, megoldódott a fűvágás egy ráülős fiínyíró kaktor vásárlásával,
saját gépkocsi beszerzésével, és van egy robogó az ellenőrzési feladatok elláúásáthoz, Megragadva az
alkalmat bemutatja az új gondnokot, Inzsel Jánost, aki január 1. óta látja el teendőit.

A haltelepítésekkel, halfogásokkal kapcsolatban átadja a szótNagy Lászlónak, akitől megtudjuk azt is,
hogy alakult a tó halállománya.
N. L.: A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is elvégeáe a statisztikai adatok kigyűjtését, ismerteti a
fajonkénti megoszlást. Beszámol a tagság létszámának alakulásáról, megállapítható, hogy a felkvótás
tagok számában mutatkozik nagyobb ernelkedés, Mivel a tónak a befogadóképessége korlátozott, ezért
arra az elhatarozásra jutott avezetőség, hogy a félkvótrások számát maximálni fogia (100 ffi), hogy a
tulajdonosok igényeit ki tudják elégíteni.
A bevétel növekedése nem jelenti azt, bogt egyre több halat lehet a tóba telepíteni, mert a maximális
befogadóképesség lza-I 40 mázsa évente.
A halárakról annyit, hogy jelentősen emelkednek, márciusban 630-640 Ft+áf;íért vettük, most 970 Ft-
nál tartunk. A beszerzési helyekben sem lehet válogatni, onnan kell vennünk, ahol éppen van eladó hal.
Az infrastruktírra fejlesztése is elkezdödött és folyamatosan folytatódik (eszközbeszerzések:
fiinyírótraktor, gépkocsi, kismotor, tóparti utak minőségének javítása), tervbe van véve egy
halcsúzdabeszerzése.
Volt némi elhullás a téli időszak után, a halpusztulással kapcsolatban dr. Hegyi Árpádot, a gödöllői
Szent István Egyetem egyik vezetőjét kérttik meg két alkalommal vizmtntabevizsgálásara. A vizsgálat
eredménye mindkót esetben !-gg azaz jő minőség (osztályoás: 1-5-ig). A vizsgált értékek közül csak a
pH érték magasabb egy kicsit a megengedett hatarótéknél.
A vízügyi hatóság kérésére a gát és azűtközötti elvezető árok kitakarítása megtörtént.
A telepített 5 db vécé természetesen zárt kútgyűfti folé lett telepítve, ahory az elóírás.
Halőrzéssel kapcsolatban a létszámot szeretnék növelni, várják azok jelentkezését, akik szeretnének
ebben a tevékenységben rész|venni.
Besámol még a gondnok munkaidő beosáásáról, és a szünnapjai idején (hétfo,és szerda) a feladatokat
Pintér József látja el.
Fakivágással kapcsolatban arya az elhatározásra jutott avezetőség,ttogy megbíz egy szakértőt.
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