A 2016. ÉVI TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA
Tisztelt Horgásztársak!
Az Elnökség tájékoztatja a Tagságot, hogy a 2016. évi tagság megújítása a következők szerint
történik:
Jogszabályváltozás miatt egyesületünk 2016. január 15-vel csatlakozott a Balatoni
Horgászegyesületek Szövetségéhez, s rajta keresztül a MOHOSZ-hoz. Ez a feltétele annak, hogy
az egységes állami horgászokmányt helyben lehessen megvásárolni.
Az éves tagsági díj ifjúsági és felnőtt tag esetében:3.800.-, az ifjúsági tagnak: 250.- Ft lesz.
1. A tagsági díjat félfogadási időben, készpénzben Rott Endre egyesületi titkárnál, illetve a
lakóhelyükhöz legközelebb eső takarékszövetkezetnél lehet befizetni a következő
számlaszámra: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, 66900038-11018410.
2. Az egységes állami horgászokmányt (Állami horgászjegyet és az Állami Fogási Naplót)
2016. január elejétől továbbra is személyesen, kizárólag készpénzért lehet megvásárolni az
egyesület titkáránál, az egyesületi irodában. Ára 2.200.- Ft. Megvásárlásakor feltétlenül
hozza magával az előző évre érvényes Állami horgászjegyét, ha azt a tavalyi évre nem
érvényesítette, akkor a horgászvizsga igazolványát!
Az előző évi (2015-ös) Állami jegyek január 31-éig érvényesek!
Mentesül az Állami horgászjegy díjának megfizetése alól
a) a 70. életévét betöltött,
b) a 40. § (3) bekezdésében meghatározott, (Hároméves kortól az adott év december 31.
napjáig a 15. életévét be nem töltött személy)
c) a 40. § (5) bekezdésében meghatározott („A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási
hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes
képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól
mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy
kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos
jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint
horgászhat.”),
d) az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos
személy.(Tv. 41. § (2) )
3. Az előző évi „Állami fogási naplót” legkésőbb a 2016. február 28 napjáig kell –a megfelelő
rovatokat pontosan kitöltve, összesítve– leadni egyesület titkáránál. Mivel a 2015-ös állami
horgászjegy 2016. január 31-éig érvényes, ha januárban nem vált új állami jegyet, úgy nem
lesz új fogási naplója sem.
4. A balatoni területi horgászengedélyek árai 2016-ban nem változnak. Az akció 2016.
január 31-ig tart ! (lásd az alábbi táblázatot). A Balatonra, illetve a Nyugati-övcsatornára
szóló területi engedélyek félfogadási időben, kizárólag készpénzért vásárolhatók meg. Az
árusítás kezdeti időpontja a jogszabályok változása miatt várhatóan január 18-a.
Megvásárlásakor kérjük, hozza magával: személyi azonosító okmányát, korábbi állami
horgászjegyét, illetve ha nem készpénzben fogja azt fizetni, a tagdíj befizetését igazoló
bizonylatot.
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5. Félfogadás és ügyintézés rendje:
január hónapban hétfőn és szerdán 14.00-től 17.00-ig,
februárban munkanapokon 14.00-tól 17.00-ig,
márciustól júniusig: hétfőn és szerdán 14.00-től 17.00-ig,
júliustól augusztusig: hétfőn 14.00-től 17.00-ig,
szeptember-október-november hónapokban az ügyfélfogadás szünetel,
decemberi ügyfélfogadásról a honlapunkon adunk tájékoztatást.
Elérhetőségeink:
Irodánk címe:
telefon:
honlapunk:
E-mail címünk:

Marcali, Orgona u. 2. földszint 4. (Civil Szervezetek Háza,)
Rott Endre titkár: 70/526-7839
www.marcali-he.hu
marcalihe@marcali-he.hu

6. Az Elnökség a 2015-ös, illetve az elmúlt öt évet értékelő, az új Elnökséget, valamint
Felügyelő Bizottságot megválasztó közgyűlésünket 2016. február 13-án (szombaton) 14.00
órára a Civil Házba hívja össze, melyre minden egyesületi tagunkat ez úton is tisztelettel
meghív. Figyelem! Alapszabályunk 9.1 szakasza értelmében, ha a közgyűlés nem lesz
határozatképes, az Elnökség 14.30-ra változatlan napirenddel megismételt Közgyűlést hív
össze, mely a létszámtól függetlenül határozatképes lesz.

Az előttünk álló horgászévre sikerekben gazdag, boldog újévet kíván az
ELNÖKSÉG

