
A Kádártai Sporthorgász Egyesület Elnöksége által hozott 

határozatok a 2019-es évre 

 

- 2019/1 (01.25) Vezetőségi határozat 

- A vezetőség 2 db MOBIL WC beszerzését fogadta el, 70000 FT/ db értékben. 

A beszerzés a gazdaságilag nagy ráfordítással felújítható illemhelyek vált szükségessé. 

Az illemhelyek zárt tartállyal rendelkeznek, így tisztításuk, ürítésük megoldott. 

 

- 2019/2 (01.25) Vezetőségi határozat 

A vezetőség áramvételi helyenként napi 500Ft áramhasználati díjat állapít meg, kivéve 

azon áramvételi helyeket, ahol a vezetőség által hitelesített almérő van bekötve. Ebben 

az esetben az almérőn szereplő fogyasztás kerül befizetésre. Az egyesületi feladatok 

ellátásához az áramvételt az egyesület térítésmentesen biztosítja. A szabálytalan áram- 

használat fegyelmi eljárást von maga után. 

 

- 2019/3 (01.25) Vezetőségi határozat 

Az egyesület vezetősége a horgászregisztráció az állami jegy forgalmazásához és 

egyéb egyesületi feladatok ellátásához 1 db multifunkciós nyomtató beszerzését 

szavazta meg 50000 Ft értékben 

 

- 2019/4 (01.25) Vezetőségi határozat 
Az egyesület vezetősége, a halak egészségi állapotának, és a víz megóvásának  

érdekében az alábbi határozatot hozta. 

A tavon tilos a kutyatáp, és az áztatott gabonafélék használata etetőanyagként! 

A főzött gabonafélék használata engedélyezett. 

- 2019/5 (02.15) Vezetőségi határozat 

2019-es évre a vezetőség megbízza az Abacus Pont Könyvelő Irodát az egyesület 

tevékenységének könyvelésével. 

 

- 2019/6 (02.15) Vezetőségi határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja három jelentkező tagfelvételi kérelmét: Kolészár 

Tibor, Varga Attila és Szita Balázs (ifjúsági). 



- 2019/7 (02.15) Vezetőségi határozat 

Az egyesület vezetősége Sándor László sporttárs részére egyhangúlag megszavazott 1 

db éves területi engedély juttatást a 2019-es évre. 

 

- 2019/8 (02.15) Vezetőségi határozat 
Az elnökség elfogadta Szegletes János Róbert pályázatát az egyesület kezelésében 

lévő bányató portaszolgálati teendőinek ellátására 2019-es évre. Az együttműködés 

részleteit megbízási szerződés keretei között fogjuk szabályozni. 

 

 

- 2019/9 (03.29) Vezetőségi határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a 2019-es évi haltelepítésekhez az élőhalat a 

Tógazda Halászati Zrt-től fogja vásárolni, a következőkben rögzített, egész évre 

érvényes árakon: 

Pony: 790Ft+Áfa; 

Keszeg (kétnyaras): 650 Ft+Áfa 

Süllő: 4000 Ft+Áfa. 

 

- 2019/10 (03.29) Vezetőségi határozat 

Rózsa Sándor sporttársat a benyújtott orvosi papírok alapján az egyesület mentesíti a 

2019-es társadalmi munkavégzés alól. 

 

- 2019/11 (03.29) Vezetőségi határozat 

Prusinszky Tamásnak 5 db tiszteletjegy juttatása, az egyesület számára nyújtott 

támogatásért cserében. 

 

- 2019/12 (03.29) Vezetőségi határozat 

Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy 2019.04.01-től a kifogott és elvitelre 

szánt halakat a portaszolgálaton ÉLŐ állapotban kell mérlegelni.  

 

- 2019/13 (05.01) Vezetőségi határozat 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta Bíró Péter tagfelvételi kérelmét. 

 

 

 

 



- 2019/14 (05.01) Vezetőségi határozat 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a tó körül kihelyezett hulladéktárolókat 

beszedi, valamint egyhangúlag megszavazta azt is, hogy minden értékesített napijegy 

mellé egy szemeteszsákot adunk és felhívjuk a horgászok figyelmét arra, hogy a 

hulladékot a horgászhelyen minden esetben össze kell szedni és ki kell hozni a 

központi hulladéktárolóba. 

 

- 2019/15 (07.16) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta Halász Csaba, Pataki Gergely, Boda Jenő és 

Boda Jenőné tagfelvételi kérelmét. 

 

- 2019/16 (07.16) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az alábbi tagokat felmenti a társadalmi 

munka végzése alól, illetve alábbi tagoknak könnyített társadalmi munka végzését 

engedélyezi: Bujtás András, Kovács Sándor, Marosfi Béla. 

 

- 2019/17 (07/16) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag döntött augusztus 18-19-én egy harcsafogó éjszaka 

megrendezéséről. Az eseményen való részvétel feltételeit külön szabályozzuk. 

 

- 2019/18 (07/16) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy minden hónap első hetében vezetőségi ülést 

tart. 

 

- 2019/19 (07/16) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség az alábbi támogatók részére adományoz tiszteletjegyet: 

Pecakunyhó: 3 db 

Spicc horgászbolt: 4 db 

Carpstore: 8 db 

 

 

 



- 2019/20 (07.23) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta az egyesületi tagdíjak befizetését elmulasztó 

felnőtt, ifi és gyermekhorgász tagok kizárását: 

Felnőtt: Draskovich Attila, Fehér Attila, Surányi József, Szemán Lajos 

Ifi: Bogdányi Balázs, Panyi Dávid, Szabó Roland 

Gyermek: Barbalics Vivien, Kelemen Ádám, Kiss Gergő, Panyi Vivien, Süle Marcell 

Ádám. 

 

- 2019/21 (07.23) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség módosítja a 2019/4 (01/25) számú határozatát a következőképpen: 

Az egyesület vezetősége a halak egészségi állapotának és a víz minőségének 

megóvása érdekében a következő határozatot hozza: 

A tavon tilos a kutya- és macskatáp, száraz gabonafélék, illetve mindenféle romlott, 

penészes etetőanyag használata. 

 

- 2019/22 (10.23) Vezetőségi határozat:  

A benyújtott orvosi papírok alapján az elnökség elfogadja Békefi István társadalmi 

munka alóli felmentési kérelmét. 

 

- 2019/23 (10.23) Vezetőségi határozat: 

2020. Január 1-től az elnökség meghatározott feltételek mellett fogad el társadalmi 

munka alóli felmentést, miszerint:  

 A felmentés iránti kérelmeket aktuális év április 30-ig be kell nyújtani, 

megfelelő orvosi igazolásokkal alátámasztva. 

 Amennyiben valakinek április 30-a után áll be olyan változás az egészégi 

állapotában, ami alapján felmentést igényel, akkor az erre vonatkozó kérelmet 

az orvosi ellátástól számított 60 napon belül el kell juttatni az elnökség 

számára, hogy az elbírálható legyen, természetesen orvosi papírokkal 

alátámasztva. Amennyiben ez elmarad, akkor az elnökség a kérelmet 

elutasíthatja. 

 



- 2019/24 (10.23) Vezetőségi határozat: 

A stégek mellett elhelyezett épületekhez tartozó villamos áram fogyasztásmérők, 

illetve almérők állását minden esetben a tó zárásának időpontjáig (November 30.) le 

kell adni a halőrházban, valamint valamilyen módon lehetővé kell tenni ezen leadott 

mérőállások ellenőrizhetőségét. 

 

- 2019/25 (12/15) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta a 2020. évi közgyűlés tervezett időpontjait: 

Elsődleges időpont 2020. Január 5. 09:00, helye a veszprémi Rózsa úti Általános 

Iskola étkezője (Cím: Veszprém, Rózsa u. 43/2). 

Amennyiben a közgyűlés a kezdés időpontjában nem határozatképes, úgy a 

megismételt időpont ugyanazon a helyszínen, 2020. Január 12.  

 

- 2019/26 (12/15) Vezetőségi határozat: 

Az elnökség elfogadta Farkas Sándor és Komlós László benyújtott orvosi igazolását, 

amely alapján kérik a 2019-es évi társadalmi munka alóli felmentésüket. 


