
 
 

PEST JÓZSEF HORGÁSZEGYESÜLET 
 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Helye :  Mohács Vörösmarty utca 3. /Schneider Lajos művészeti iskola/ 
Kezdés Ideje: 2020.08.09.-én 14.00 óra. 
 
 
 
Fekete János a  Pest József He. elnöke megnyitja a 2. megismételt közgyűlést –  mivel a 
korábbi időpontra meghirdetett nem volt határozatképes -, köszönti a jelenlévőket, 
megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint 29 fő  van jelen.  Megállapítja, hogy a  közgyűlés 
határozatképes a megjelentek létszámától függetlenül. 
 
 
 
Fekete János  elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Fekete Klaudiát, aki a felkérést 
elfogadta, más jelöltre nem érkezett javaslat. 
Fekete János  elnök szavazásra teszi fel. 
A szavazás eredménye:  28  fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás. 
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv vezető Fekete Klaudia. 
 
Fekete János  elnök szavazatszámlálónak felkéri   Nagyfalusi Jánost Jelölő Bizottság 
elnökét aki a felkérést elfogadta, más jelöltre nem érkezett javaslat.  
Fekete János levezető elnök szavazásra teszi fel.  
A szavazás eredménye:  28  fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás. 
Megállapítja, a szavazatszámláló:   Nagyfalusi János                                               . 
 
1. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri  Lemel Bélát  /tag/ aki a felkérést elfogadta, más 
jelöltre nem érkezett javaslat. 
A szavazás eredménye:  28   fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás. 
Megállapítja hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Lemel Béla. 
 
2. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Varga Tibort /tag/ aki a felkérést elfogadta, más 
jelöltre nem érkezett javaslat. 
A szavazás eredménye:     28  fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás. 
Megállapítja hogy a 2. jegyzőkönyv hitelesítő Varga Tibor. 
 
 
- Fekete János elnök ismerteti a napirendi pontot: 
 
 

1. Tisztújítás, új tisztségviselők  megválasztása  
 
 
- A jelenlevők egyöntetűen elfogadták a napirendet, más napirend felvételére javaslat 
nem volt. 
 
 
- Fekete János  elnök  előadja, hogy az Egyesületben tisztséget viselők mandátuma 
2020.05.31 -én lejárt, ezért volt  szükséges  a  közgyűlés összehívása,  ezért szükséges  a 
tisztújítás, melyre az Egyesület figyelmét a Pécsi Törvényszék  felhívta.  
Ismerteti a Pécsi Törvényszék végzését. 
- Megköszöni a leköszönő, az Egyesületben   tisztséget  betöltőknek  az elvégzett 
munkájukat. 



- Ismerteti az egyesület vagyoni helyzetét: 7.925.000 Ft,-  0 Ft. adósságteher nélkül. 
 
- Gémesi József  /Felügyelő Bizottsági tag/: Elkívánta mondani, hogy a korábbi közgyűlés 
előtt kérte a Felügyelő Bizottság elnökét, méltassa, ismerje ez az Egyesület 
vezetőségének munkáját, hiszen  a kezelésünkben lévő vízbe oly mennyiségben tudtunk 
halat telepíteni, hogy  megkaptuk arra  az engedélyt, hogy tilalmi időben is  lehet azon 
pontyra horgászni. Ez elmaradt, és ennek okán is azon közgyűlés az elért eredmények 
ellenére méltatlan hangulatban zajlott le, mely megdöbbentette, és melyre nem számított. 
Észrevételezni kívánta azt is, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke  e  bizottság tagjait nem 
tájékoztatta  arról, hogy őt P. Lajos megkereste,   a bizottságot megkerülve   járt el annak 
ügyében, szólalt fel a közgyűlésen. 
Maga részéről megköszöni és méltatja a  vezetőség munkáját.  
 
- A   jelenlévő tagság elismerő tapssal fejezi ki, köszöni meg a felálló vezetőség munkáját. 
 
 
- Fekete János leköszönő elnök  átadja a közgyűlés vezetését   Nagyfalusi Jánosnak a 
Jelölő Bizottság elnökének, a tisztújítás lebonyolítására. 
 
 
- Nagyfalusi János   ismerteti, hogy az Egyesület székhelyén elhelyezett urnába nem  
érkezett jelölés. 
 
- Ismerteti  a javaslatot az elnök személyére: Fekete Jánost  javasolta. 

- Ismerteti a javaslatot  az  elnökségi tagok személyére: 

Alelnök:  Orbán Róbert  

Titkár: Maráz Zsolt 

Gazdasági vezető.: Vas Zoltán 

 

Szavazás az egyesületi elnök személyére: 

 A tagok nyílt szavazással, elfogadták a jelölést, és egybehangzó szavazattal, 

ellenszavazat nélkül - 28 igen szavazattal egy tartózkodás mellet –,  megválasztották  

Fekete Jánost elnöknek a mai naptól számított 5 év határozott időtartamra, aki a jelölést 

elfogadta. 

 

Szavazás az elnökségi tagok személyére: 

- A tagok nyílt szavazással, elfogadták  Orbán Róbert jelölését alelnöknek, aki a jelölést 

elfogadta, és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 igen szavazattal egy 

tartózkodás mellet, megválasztották elnökségi tagnak, alelnöknek,    a mai naptól 

számított 5 év határozott időtartamra.  

- A tagok nyílt szavazással,  elfogadták  Maráz Zsolt jelölését titkárnak, aki a jelölést 

elfogadta, és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül,  28 igen szavazattal egy 

tartózkodás mellet, megválasztották elnökségi tagnak,  titkárnak,    a mai naptól számított 

5 év határozott időtartamra.  

- A tagok nyílt szavazással,  elfogadták  Vas Zoltán jelölését titkárnak, aki a jelölést 

elfogadta,  és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 igen szavazattal egy 

tartózkodás mellet, megválasztották elnökségi tagnak,  gazdasági vezetőnek,    a mai 

naptól számított 5 év határozott időtartamra.  



1/2020. (08.09) KGY. határozat: 

A közgyűlés megválasztotta az új elnökséget a mai naptól számított 5 év 

határozott időtartamra: 

 Elnök: Fekete János 

 Alelnök:  Orbán Róbert  

 Titkár: Maráz Zsolt 

 Gazdasági vezető: Vas Zoltán 

 
 
 
- Nagyfalusi János ismerteti  a javaslatot a Felügyelő Bizottság elnökének  személyére: 

   Karapancsi Jánost javasolta, aki a jelölést elfogadta, 

 

- Ismerteti   a javaslatot a   Felügyelő Bizottsági tagokra: 

    Tag: Gémesi József   

    Tag:  Schum Tamás 

Szavazás a Felügyelő Bizottság  elnökének  személyére: 

A tagok nyílt szavazással, elfogadták a jelölést, és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 28 igen szavazattal egy tartózkodás mellet,  megválasztották   Karapancsi  János 

a Felügyelő Bizottság elnök a mai naptól számított 5 év határozott időtartamra. 

Szavazás a Felügyelő Bizottsági tagok személyére: 

- A tagok nyílt szavazással, elfogadták a Gémesi József jelölését aki a jelölést elfogadta,, 

és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 igen szavazattal egy tartózkodás 

mellet  megválasztották  Felügyelő Bizottsági  tagnak  a mai naptól számított 5 év 

határozott időtartamra. 

- A tagok nyílt szavazással, elfogadták a  Schum Tamás jelölését, aki a jelölést elfogadta, 

és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 igen szavazattal egy tartózkodás 

mellet  megválasztották  Felügyelő Bizottsági  tagnak  a mai naptól számított 5 év 

határozott időtartamra. 

 

2/2020. (08.09) KGY. határozat: 

A közgyűlés megválasztotta az új Felügyelő Bizottságot a mai naptól számított 5 

év határozott időtartamra: 

 Elnök: Karapancsi János 

 Tag:  Gémesi József 

 Tag: Schum Tamás 

 

- Nagyfalusi János ismerteti  a javaslatot a Fegyelmi Bizottság  elnök személyére: 

       Németh  Imrét   javasolta, aki a jelölést elfogadta, 



 

- Javaslatot tett a a Fegyelmi Bizottság tagjaira: 

       Tag: Tas János  

       Tag:  Zentai József 

Szavazás a Fegyelmi Bizottság  elnökének  személyére: 

A tagok nyílt szavazással, elfogadták  Németh Imre  jelölést, és egybehangzó 

szavazattal, ellenszavazat nélkül,   28 igen szavazattal egy tartózkodás mellet 

megválasztották   Németh Imrét a  Fegyelmi  Bizottság elnökének,   a mai naptól 

számított 5 év határozott időtartamra. 

Szavazás a Fegyelmi  Bizottság tagjainak  személyére: 

- A tagok nyílt szavazással, elfogadták a Tas János  jelölését, aki a jelölést elfogadta,  és 

egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 igen szavazattal egy tartózkodás mellet 

megválasztották azt   Fegyelmi Bizottsági tagnak,  a mai naptól számított 5 év határozott 

időtartamra. 

- A tagok nyílt szavazással, elfogadták Zentai József   jelölését, aki a jelölést elfogadta,  

és egybehangzó szavazattal, ellenszavazat nélkül, 28 igen szavazattal egy tartózkodás 

mellet megválasztották azt   Fegyelmi Bizottsági tagnak,  a mai naptól számított 5 év 

határozott időtartamra 

 

3/2020. (08.09) :KGY. határozat: 

A közgyűlés megválasztotta az új Fegyelmi Bizottságot a mai naptól számított 5 

év határozott időtartamra: 

 Elnök: Németh Imre 

 Tag:  Tas János 

 Tag: Zentai József 

 

 

- Nagyfalusi János a közgyűlés vezetését átadja Fekete János megválasztott elnöknek. 

 

 

- Fekete János elnök megköszöni a bizalmat, és ígéretet tesz arra, hogy a továbbiakban 

is az eddigi eredményeket  megőrizve, az Egyesület, a horgászok érdekeit  szem előtt 

tartva fogja  ellátni tisztségét. 

 

- Ismerteti, hogy a Puja Lajost az Elnökség  a 2020.05.29 ülésén  kizárta az egyesület 

tagságából, mely ellen az nem élt fellebbezéssel.  

 

- Németh Imre a Fegyelmi Bizottság elnöke: Puja Lajost   a Fegyelmi Bizottság a 

Fegyelmi Szabályzatba foglalt szankciót alkalmazva,  első fokon  az Egyesület tagságából 

kizárta, mely kizárást az Elnökség másodfokon  jóváhagyott. Puja Lajos ezen  Elnökségi 

határozatot bíróságon megtámadta, mely eljárás folyamatban van. Puja Lajos keresetébe 

foglaltak alapján az Elnökség  megváltoztatta a Fegyelmi Bizottság határozatát  a 

tekintetben, mely azt az Egyesület tagságából kizárta, észlelve, hogy az Egyesület 

Fegyelmi Szabályzata nincs összhangban az Egyesület Alapszabályával, mert az 



Alapszabály értelmében  ez csak az Elnökség, majd a Közgyűlés kizárólagos joga. Az 

Elnökség ez után lefolytatta  kizárási eljárást Puja Lajos ellen, és azt ki is zárta az 

Egyesület tagságából, mely ellen  az a törvényes határidőn belül nem élt fellebbezéssel.  

Ezen oknál fogva   Puja Lajos nem tagja  már az  Egyesületünknek.    

 

- Fekete János megköszöni a megjelenést, a közgyűlést bezárja 14.42 órakor. 

 

Jegyzőkönyv írásba foglalva /4. oldal/ : 2020.08.12. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    Fekete Klaudia                                                                 Fekete János  
                                     Jkv. vezető                                                                                     Elnök 
 
 

 

 

                      Lemel Béla                                                                       Varga Tibor 
                                   jk. hitelesítő                                                                                                                      jk. hitelesítő 
 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


