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Hírlevél

Kérjük horgásztársainkat, hogy a 2016. évi Állami Horgászjegy és Fogási Napló okmányukat, a
Nagyigmándi Önkormányzatnál, Bakos Istvánnénál adják le, legkésőbb 2017. január 31-ig.
Leadás előtt töltsék ki helyesen a napló végén található fogási összesítőt is. Csak a helyesen
kitöltött naplókat tudjuk átvenni, mivel a naplókat a továbbiakban számítógépen kell
feldolgoznunk a SZÁK programban. Csak az elmúl évi fogási napló leadását követően lehet
2017. évre Állami Horgászjegyet és területi engedélyt váltani. Aki a fenti határidőig nem adja
le az Állami Horgászjegy és Fogási Napló okmányát, annak az idei évre csak emelt díjasan
tudjuk kiadni engedélyét.
A 2017. évi horgász jegyek árai az alábbiak szerint alakulnak:

Állami jegy
MOHOSZ tagsági
Nagyigmándi
Horgász Egyesület
tagdíj
Összesen:

Felnőtt (Ft)

Ifjúsági (Ft)

2.200
2.000
2.000

2.200
1.000
2.000

Gyermek, 70 év
felettiek (Ft)
200
2.000

6.200

5.200

2.200

Kérjük, jelenlegi, tagsági viszonnyal rendelkező tagjainkat, hogy a felnőttek 6.200 Ft,
Ifjúságiak 5.200 Ft, gyermekek 2.200 Ft összeget fizessenek be a Pannon Takarék Bank Zrt.
nagyigmándi kirendeltségénél a Nagyigmándi Horgász Egyesület számlájára, melynek
számlaszáma: 63200054-11078249. Az idei engedélyek kiváltásához kérjük, hozzák magukkal
a befizetést igazoló csekket. Tagságunk még a 2016. évben befizette a 2017.évi területi
engedélyek árát, ezért ez az összeg, mint befizetési kötelezettség, nem is szerepel a fenti
táblázatban.
Az egyesületünkön kívüli horgásztársak részére is állítunk ki Állami Horgászjegyet, melynek
ügyintézési költsége 1000 Ft/db.
Új tagok felvételére is van lehetőség, elsősorban nagyigmándi lakosok jelentkezését várjuk
különös tekintettel a fiatalokra. Az új belépők felvételével kapcsolatosan a vezetőség dönt.

Minden új tagjelöltnek kettő, már meglévő, a Nagyigmándi Horgász Egyesületben lévő tag
ajánlása szükséges.
Az engedélyek kiadása a Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal kistermében történik,
minden héten, szerdai napon 16.00 órától – 17.00 óráig.
Kemény telünk van a horgász tó befagyott, a jég vastagsága viszont nem egyenletes, hanem
helyenként nagyon változó. Felhívjuk a korcsolyázók figyelmét, hogy a tavon mindenki csak
saját felelősségére korcsolyázhat!
Kérem a horgásztársakat, hogy a hideg időjárást kihasználva mindenki takarítsa ki a helyét, a
szemetet, felesleges lomokat távolítsa el horgászhelyéről.
Nagyigmánd, 2017. január 17.
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