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Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott Fekete Szabolcs, az Aranypatak Horgászegyesület titkára azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy pénzügyi segítséget - kölcsönt - adjanak a horgásztóval kapcsolatos költségek
fedezéséhez.
A tóalakításnál az eddigi időszakban az alábbi költségek merültek fel:
-

terveztetés, engedélyeztetés
talajmechanikai szakvélemény
katasztrófavédelem eljárási díj
növénytani felügyelőség engedély
építésvezető költsége
geodéziai költség
földvédelmi járulék
földvédelmi átminősítési járulék
földmunka, kivitelezés

638.000 Ft
613.000 Ft
200.000 Ft
50.000 Ft
190.000 Ft
65.000 Ft
2.100.000 Ft
4.144.000 Ft
12.100.000 Ft

A földmunka költségét jelentősen megnövelte, hogy az árvízi védekezés érdekében plusz
kötelezettséget kellett vállalni a Vízügyi Igazgatóság előírásának megfelelően. A tavalyi
évben közös helyszíni szemle történt az érintett szakhatóságokkal, amikor is jelentős
kötelezettségeket írtak elő az egyesületünk számára a terület árvízvédelme érdekében, a
település biztonsága miatt.
A földvédelmi járulék jogszabály miatti emelkedésével szintén megnőttek az egyesület
kiadásai, amiket tagdíjból már csak részben tud fedezni.
Az egyesület bevételei mindez idő alatt:
-

2013-2015 befizetett tagdíjak
Tagok halasítási hozzájárulása
Tó kialakítási hozzájárulás
Faházhely
Önkormányzati támogatás
Területi jegy előleg

1.260.000 Ft
3.060.000 Ft
3.610.000 Ft
2.900.000 Ft
5.000.000 Ft
950.000 Ft

A teljes kiadás így mindösszesen: 20.100.000 Ft, amiből az egyesület a tagi hozzájárulásokból
11.780.000 Ft-ot szedett be, az önkormányzat támogatásával (művelés alóli kivonás és
szabadidőpark kialakítás támogatása) 5.000.000 Ft érkezett.

Kérjük, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget az üzemelés megkezdéséhez, és a
fennmaradó hiányzó összeget, mintegy 3.300.000 Ft-ot kölcsön formájában biztosítsa.
Visszafizetés ütemezését 2017. évtől 3 részletben, évenkénti egyenlő elosztásban tervezzük.
Az egyesületünk 2016 évben még mintegy 2.500.000 Ft bevétellel kalkulál,




tagdíjak
területi jegyek
napijegyek

500.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft

Illetve a következő kiadásokkal számol (2.144.000) Ft:







Használatbavételi engedély
Víztérkód+halasítási engedély
Vízügyi hatósági műszaki ellenőrzés
Ügyvédi költségek
Eszközvásárlás
Haltelepítés

254.000 Ft
50.000 Ft
40.000 Ft
50.000 Ft
250.000 Ft
1.500.000 Ft

A kölcsön visszafizetését az egyesület a bevételeiből tervezi visszafizetni, amelyek a 2016-os
évtől realizálódnak a fentieknek megfelelően, illetve a következő években növekvő
bevételekkel számol:
Az üzleti terv szerint tagdíjakból 500.000-600.000 Ft közötti összeggel, területi jegyekből
1.000.000-1.500.000 Ft közötti összeggel, napijegyekből 1.000.000-1.500.000 közötti
összegekkel. Ezek jelentik a kölcsön visszafizetések alapját. A kiadások első sorban az
évenkénti halasítás, illetve az egyéb üzemeltetési költségek jelentik, amelyek a kölcsön
törlesztő részletének megfizetése után kerülnek megtervezésre minden évben a bevételeknek
megfelelően.
Az egyesület tagsága a kölcsön visszafizetésére vállalja a garanciát.
Kérelmünk jóindulatú elbírálását, illetve az eddigi sikeres együttműködést köszönjük az egész
tagság nevében.
Nagycenk, 2016. február 4.

…………………………………..
Fekete Szabolcs
titkár

