Jegyzőkönyva 2013.szeptembet28-án16 órakor Pitvaros
Vadászházban
tartottközgyű|ésrő|.
Közgyű|ésá|ta|megszavazotthatározatok!
vodászotitervo 2073_ 2074_ es vodószotiévre:
-2013.október26 ratervezettfácán,nyú|
Vadászat
kapcsoIatban,
hogynemtámo8atja
a nyú|Vadászatot
BetkóJánose|mondta
a nyú|vadászattaI
hogya nyú|vadászatot
mive|nincsa terÜ|eten
annyinyúl,hogytudjunkVadászni.
Javaso|ta,
tervből.
törö|jük a Vadászati
4/2013.határozat(|x'28')Törö|jük a Vadászatitervbő|a nyúlvadászatot'
szavazott:29 fő
E|fogadta:
27 fő
E | | e n e ;2 Í ő
.2013.október26 : FácánVadászat
november 09:Fácánvadászat
november 23:FácánVadászat
( Börcsök tanya)
december 14:FácánVadászat
vadászat
15:Fácán
.2o!4' január 11:Fácánvadászat
január 25:Fácánvadászat(Börcsöktanya)
febÍuár08:Fácánvadászat
febÍuár21:Fácánvadászat
5/2013.határozat(|x.28.)A fenti vadászatiteryete|fogadása'
szavazott:29 fő
E|fogadta:
29 fő
híVható,
erÍeaz egya|ka|omravendé8
A 2013.december14,Börcsök tanyaiÍácánvadászat,
A megszavazott
a vendégét
kísérni.
300
vadászhat.
A vendéghíVónak
köte|es5é8e
Vendé8híVó
a házi szabályzatban
e|5ő kőrbe' Igénye|hető
db' fácánbó| 150 db' kerü|neterítékíe
10 db' kedvezményes
fácán
vadászonként.
|génye|t,
meghatározott10 db. fácán |e|öVése,
történik.
Az
igényt
október
14.
ig
fácán
a
fizetése
te|jes
árban
|e|óvése
fe|ett e|ejtett
jeleznike||a Vadászmesternél'
me8fo8aImazottak
a háziszabályzatban
A továbbife|téte|eket
áronmegvásáro|ható.
Az elejtett10 db.fácánkedvezményes
szerintke||érteImezni'
szavazotta köz8yű|és.
6/2013.határozat(|x'28.}A fentife|téteIekrő|
szavazott:29 fő
29 fő
E|fo8adta:
íá ke||szánniaz
kapcso|atban
szabó lMihá|yelmondta,hogyegy hétvégét
Nyú|befo8ássa|
200db' értékesíthető.
szerintea becsültnyú|
á||ománybó|
é|őnyú|
befo8ásra.
szavazotta köz8yű|és.
7l2or3, határozat||x'28')Nyú|befogásró|
szavazott: 29 fő
E|fo8adta: 26 fő
E|lene : 2Íő
Tartózkodott:
1fő

-2fe.iIeményeket.
az eImaradt
erdőte|epítésseI
kapcsoIatos
szudazo|táni5mertette
E|mondta,
hogya te|epítésre
szántpénztaz MVH tó| nemkaptukme8,a munkátnovember
kéria Vadgazdá|kodási
aIapba'
közepéigeI ke||végezni'
Vadászonként
15 000 Ft' befizetését
javaso|ta,
Feltette
kérdést,
ho8Y
novemberre
ezt
a
kérdést.
a
ho8ya
zatykó Pá|
ha|asszuk
pénz?5iposMihá|yjavaso|ta,
pénztvisszakapja
a pá|yázati
a tagságha megérkezik
befizetett
jöVő
Zatykó Pál
évi társada|mimunkába |eByenjóVáíÍva.
hogy a beÍizetettpénzta
kifogásoIhatómert néhányta8társ anya8i
kifogáso|ta,
ho8y a társasá88azdá|kodása
szabó Mihá|yaggodalmát
Ez ebbena formábannemműködőképes'
hozzájáru|ásán
aIap5zik.
ho8yazokaz emberekakik nem
kapcsoIatban,
e|mondta,
fejezteki a tagsá8hozzáá||ásávaI
kapcso|atban'
Madari|stván
azok
támasztanak
kifo8ásokat
a
munkánkkaI
csiná|nak
5emmit
va|óbanvannakakiknemmííködnek
e8yütta
hogyezt a kije|entést
Visszautasítja,
eImondta,
a maguk módján és Van
munkákba,de vannakolyanokis akik teszneka társaságért
ho8ya befizetett
|ehet
kritika
is.
Nagy
Tibor
elmondta,
Vé|eményük
a működésről,
ésez
javítani,
próbá|jukaz épületek
pénzeket
|á5d
foIyamatában
á||agát
fej|esztésekre
fordítjuk,
Börcsök tanya.
a|apbaaz erdő
Tagság15 000 Ft. ot befizeta vadgazdá|kodási
8/2013.határozat(|x.28.)
után a jöVő éVitáísadaImi
mUnkába
e|Végzésére,
majda támogatásmegérkezése
teIepítés
jóváírva'
Iegyen
szavazott: 29 Íő
E|fo8adta: 16 fő
E|lene :
2fő
Tartózkodott:11fő
kere52tü|
nemkapottsemmi
hosszú
éveken
hogya jntézőbizottsá8
szUdaGyörByeImondta,
munkátvégezni,
ezze|az e|őző
igaznemke||társadaImi
fé|ejutaImat,
viszontsokatdo|8ozik,
javaso|ta,
hogy az
Dócza
Lász|ó
Viszont
bÜntetik
az
intéző
bizottsá8ot'
határozattaI
néhánypé|dát
azza|
ne fizessebe a 15 000 Ft.ot. AncsinLász|óismertetett
intézőbjzottsá8
EImondta,
ho8y
ho8yIehetne
ösztönözni a tagságota nagyobbtehervise|é5re.
kapcsoIatban,
járandóságát.
e|mondta,
ho8y
Madari |stván
meg ke||adni a munkájáért
a
a Vezetésnek
hiábaadottIehetőség'
ösztönözni az embereket,
a tagoknak
a kedve,nehéz
e|fogyott
9/2013.határozat(|x.28.)Az IntézőBizottsá8ne fizessen15 000 FT.ot az erdőtelepítésre.
szavazott: 29 tő
E|fogadta: 3Iő
E||ene : 76Íő
Tartózkodott:10 fő
^ 8/2oL3. határozat {|x'28') 5zámú határozatban megszavazotthozzájá|u|ást'2013,
gazdasá8vezetójének
befizetni,
november15. ig köteIesmindentagtár5a Vadásztársaság
vagy a társaság bankszám|ájáraátuta|ni,Felhívjuka toggóg Íigyelmét,hogy a 8/2013,
hotórozot (lll,23)szómú hatórozotbonÍogloltokro.Kötelező tórsadalmi munkd iII,onnok
megvóltóso. Hóziszqbólyzatunk szerint, közijs vadószaton csak olyon tag vehet Észt oki o
kötelező tórsadolmimunkót időarónyosanledolgoztq,vogy o hotlirozatszerintintézkedett
időorónyos pénzbenimegvóltásról Társaságunkszám|a száma : Pitvarosi Takarék

szövetkezet57400303.11045919

van a tagsáBnakhárom dámbika
Na8y Tibor Vadászmester
ismertette,ho8y |ehétő5é8
vadászatiidényenbe|ü|,(2013.
október.01 - 2014.
ki|övésére
vadásztársasá8
teíü|etén,
1 db' korosdámbika.Krotá|iát
a
február28.ig.Lőhetőkorosztá|y
1 db.fiata|,1db.középidős,
ho8y
krotá|ia
szigorú
számadású
a
vadászmestertőli8énye|hető.Fe|hívjuka figye|met,
jár'
okmány,eIVesztése
vadgazdá|kodásl
bír5á8me8fizetéséveI
je8yzőkönyvének
továbbirész|eteit
is póstáznifogomI
Tiszte|tVadásztársak! A közgyűlé5
fontosak.
ismertetem
me|yeka működésünkhöz
Ezekenaz o|da|akon
a fontoshatározatokat
A jegYzőkönyvekmegtekinthetőka társaságunkhonIapjánis,wlwJglqfiylbq.
Pitvaros2013.október.12
VadásztársiÜdvözIette|:
MadariIstván
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