SZIGETBECSEI HORGÁSZ EGYESÜLET
Postacím: 2321. Szigetbecse, Pf: 12

E-mail cím: szigetbecseihe@gmail.com

Tisztelt Horgásztárs!
Tájékoztatom Önt, a 2019.évi horgászévaddal kapcsolatos tudnivalókról:
A 2018. évi horgász okmányok, 2019. január 31-ig érvényesek.
A horgászigazolványok érvényesítését Czár János, az egyesület titkára végzi. Személyes ügyintézés az egyesület
tanyáján, 2321 Szigetbecse,Duna sor 1/A. vagy a Czár Büfében Szigetbecse, Réti u. 8. szám alatt történik.
Az 2019 évtől rendszeresített HORGÁSZKÁRTYA igénylésről, illetve az egyesületi életről információt, kérdésekre
választ a Czár János:06/20-9415200 illetve Takács András:06/30-2113525, telefonszámon kaphatnak.
2019-ben állami jegyet, az a horgász kaphat, aki a törvényi előírásoknak megfelelően

 a 2018 évi fogási naplót összesítve, határidőre (2019. február 28-ig) leadta.
A késve leadott vagy hiányosan kitöltött fogási napló esetén a 2019. évi állami jegy csak 2000.-Ft pótdíj
ellenében érvényesíthető.
A 2019. évi díjak az alábbiak szerint alakulnak:
tagdíj
állami jegy szövetségi hozzájár területi jegy
ÖSSZESEN
Felnőtt:
- 18-70 év között ............................ 2.000.-........... 2.200.- ...................... 2.000.-......... 33.000.- .................... 39.200.- 70 év felettiek .......................................0.-.............. 200.- .............................. 0.-......... 33.000.- .................... 33.200.- 70 év felettiek, és 10 évet meghaladó egyesületi
tagság esetén (együttes feltétel): ......0.-.............. 200.- .............................. 0.-......... 30.000.- .................... 30.200.Ifjúsági:........................................... 1.000.-........... 2.200.- ...................... 2.000.-........... 5.000.- .................... 10.200.RDHSZ gyerek területi jegy:..............0.-.............. 200.- .............................. 0.- ............. 500.- ..........................700.(70 év felettinek az számít, aki az igazolvány kiváltásakor már betöltötte a 70. életévét)
Kiváltható jegyféleségek még az alábbiak: RSD Bojlis- behúzós területi jegy 55.000 Ft
RSD- Balaton kombinált jegy
45.000 Ft
A 2019. évi díjat lehetőleg átutalással egyenlítsék ki, vagy a mellékelt készpénzfizetési megbízáson lehetőség szerint
O T P fiókban fizessék be. Átutalás esetén számlaszámunk: 11720001-20003438-00000000
Amennyiben egy kiegyenlítéssel több személy díját utalja át (vagy fizeti be csekken), úgy a közlemény rovatba a
jogosultak nevét szíveskedjen feltüntetni!
A jogfolytonosság megtartását a tagdíj befizetése biztosítja.
A befizetést követően az engedélyeket postán is megküldjük tagjainknak a postaköltség megtérítése ellenében.
(A részletekről a titkárnál kell érdeklődni).
Az előző évekhez hasonlóan, horgászversenyt rendezünk 2019 augusztus 18.-n, vasárnap. A lebonyolítás részleteiről a
versenyt megelőzően a Duna-parti hirdető táblákra kifüggesztett hirdetmény útján tájékoztatjuk a tagságot.
Köszönjük az 1%-os felajánlásokból beérkezett összegeket! A befolyt összeget elsősorban a 70 év feletti tagjaink
tagdíjkedvezményére fordítjuk. Az adótörvény idén is lehetőséget biztosít az egyesületek támogatására a személyi
jövedelemadó 1 %-os mértékéig. Felajánlásaikat az egyesület köszönettel veszi a jövőben is.
Az egyesület adószáma:
19834610-1-13
Az egyesület számlaszáma: 11720001-20003438-00000000
A ráckevei Duna-ági horgászrend a területi jegyen olvasható, melynek megismerését, tudomásulvételét a területi jegyen
található „Nyilatkozat” aláírásával kell nyugtázni. A horgászatra vonatkozó információkat megtalálhatja a :
http://www.rdhsz.hu/ honlapon illetve Szigetbecse Község honlapján.
A területi jegy kizárólag a jogosult aláírásával együtt érvényes! Kérem, kísérjék figyelemmel és tartsák be a
horgászatra vonatkozó korlátozásokat!
A 2018. évben is mindenkinek sikeres horgászatot kívánok.
Szigetbecse 2019. január 17.

Horgásztársi üdvözlettel:

Takács András
H.E elnök

