
Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 
8060 Mór, Pince utca 6. 

Meghívó 
A Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 2020. március 01-én (vasárnap) 9 órai kezdettel tartja közgyűlését, az 
Erzsébet tér 14. Művelődési Házban, melyre ez úton meghívom. 
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan napi rendi pontokkal 2020. március 01-én 
9 óra 30 percre hívom össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. 
A közgyűlésen való részvétel az Alapszabály értelmében minden egyesületi tag részére kötelező!                      
Napirendi pontok:  - Vezetőség beszámolója a 2019. évi munkáról, 2020. évi feladatok. 

-Gazdasági vezető beszámolója a 2019. évi munkáról, 2020. évi gazdálkodási terv.                       
– Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi munkáról.                     

-Fegyelmi Bizottság jelentése a 2019. évi munkáról.            
- Ifjúsági felelős jelentése a 2019. évi munkáról.   
- Hozzászólások, Határozathozatal, egyebek. 

Körlevél a Móri „Petőfi”Horgász Egyesület Tagságához. 
1, Fogási napló leadási határideje 2020.Február 02. CSAK A FOGÁSI NAPLÓT KELL LEADNI!  
 Mór, Petőfi S u 22. szám alatt. (postaládába bedobni) 
Felhívjuk a figyelmet, az állami horgászjegyes szabályozás I,5 pontja alapján a horgász által nem összesített 
(fogások, horgásznapok tekintetében egyaránt) fogási napló esetében emelt árú díjazást kell alkalmazni! 
Figyelem! 2019 évtől a HORGÁSZKÁRTYA kötelező! Regisztrálni online a Mohosz.hu oldalon. 
2, FIGYELEM! A K&H banknál a személyes készpénzes befizetés megszűnt! 

Csak banki átutalással lehet a díjakat befizetni! A befizetéseket a Móri „Petőfi”Horgász Egyesület K&H 
Banknál vezetett számlaszámára lehet átutalni. A megjegyzés rovatban feltétlenül be kell írni a befizető 
horgász nevét és lakcímét, hogy azonosítani tudjuk a tagdíjat befizető horgászt! 
Az Egyesület Bank számlaszáma:10401017-50526766-52711001  
Akinek nincs bankkártyája, azoknak a gyereke, vagy családtagja is átutalhatja a horgász díjat, csak a 
megjegyzés rovatba a befizető horgász nevét és lakcímét be kell írni az azonosítás végett! 
Horgászengedélyek banki átutalásos befizetése 2020.március 13-ig lehetséges.  
A befizetés elmulasztása Alapszabályunk értelmében a tagság megszűnését eredményezi.    
Engedély kiadás 2020. február 10., 17., 24. március 2., 9., 16. hétfői napokon 16 – 17 óráig a Mór - 
Pusztavám Bányásznyugdíjas Klub irodájában, Mór Erzsébet tér 14. (Művelődési ház mellet) 
A társadalmi munka alapszabályunk értelmében minden felnőtt és ifjúsági horgász részére kötelező! 
Azok a felnőtt és ifjúsági tagok, akik az elmúlt évben nem végeztek társadalmi munkát, a mindenkori 
befizetendő összegre pluszban, még 5000 forintot fizessenek be, mert az engedély csak úgy adható ki. 
3. 2020. évi tagdíjak:  
Felnőtt, éves területi jeggyel.                        38.700 Ft    Ifjúsági  éves területi jeggyel:              22.900 Ft            
Felnőtt, éves területi jegy nélkül.                  10.100 Ft    Ifjúsági éves területi jegy nélkül:           8.600 Ft 
70. évét betöltött éves területi jeggyel.          33.700 Ft    Felnőtt napijegy ára:                              3.500 Ft                                            
70. évét betöltött éves területi jegy nélkül.      5.100 Ft    Ifjúsági napijegy ára:                              1750 Ft 
Társadalmi munka megváltási díja.                 5.000 Ft    Egyesületi tagfenntartás:                        5000 Ft   
 Új belépő tag:                                                95.900 Ft    Gyerek jegy éves:                                   3000 Ft 
Tagfenntartó fegyelmi alatt:                          20.000 Ft     Gyerek napijegy:                                    Nincs 
4. Társadalmi munkák időpontjai 2020. évben: március 28. és május 23. (szombat.) 7-12 óráig. 
A társadalmi munka ideje alatt tavainkon horgászati tilalom van érvényben. 
5. Házi horgászverseny: 2020. június 7-én. Vasárnap 8-12 óráig. 
Nevezés: 6,30 -7 óráig a horgásztanyánál. 
Nevezési díjak: Felnőtt: 2500 Ft, Ifjúsági: 1500 Ft, Gyerek: 1000 Ft.  
Nevezési díj magában foglalja a verseny előtti zsíros kenyeret és a verseny utáni ebédet és üdítő italt. 
6. Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 % elfogadására.  
Köszönettel fogadjuk a Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 18491421-1-07 adószámra átutalt összeget. 
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