
A Kádártai Sporthorgász Egyesület Elnöksége által hozott 

határozatok a 2020-as évre 

 

- 2020/1 (01.30) számú határozat: 

Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a Közgyűlés 10/2020.(01.12) számú 

határozata alapján, a 2020-as évre megbízza Sándor László sporttársunkat a pénztárosi 

teendők elvégzésével. 

 

- 2020/2 (01.30) számú határozat: 

Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Egyed Tamás, Szegletes Ádám 

Berkes Szabolcs és Sándor László sporttársaknak éves területi jegyet adományoz a 

2019-es évben elvégzett, kiemelkedő társadalmi munkavégzés, illetve a pénztárosi 

teendők elvégzésének elismeréseként. 

 

- 2020/3 (01.30) számú határozat: 

 

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott a benyújtott kérelmek alapján, hogy László 

Attila és Rózsa Sándor sporttársakat felmenti a 2020-as társadalmi munkavégzés 

kötelezettsége alól. 

 

- 2020/4 (01.30) számú határozat: 

 

Az elnökség a benyújtott méltányossági kérelme alapján felmenti Vékony István 

sporttársunkat 2019-es társadalmi munka megfizetési kötelezettsége alól.  

 

- 2020/5 (03.04.) számú határozat: 

Az elnökség egyhangúan jóváhagyja Pál Benedek gyermek horgász, valamint Daubner 

Ágnes, Epinger János, Gotthard Zoltán és Karli Pál felnőtt horgászokok tagfelvételi 

kérelmét. 

 

 

 

 



- 2020/6 (03.22.) számú határozat: 

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való 

tekintettel a 2020. március 23-tól határozatlan ideig bezárja az egyesület kezelésében 

lévő Dolomit Bányatavat. 

 

- 2020/7 (04.17.) számú határozat: 

Az elnökség úgy határozott, hogy az egyesület kezelésében lévő Dolomit Bányatavat 

határozatlan ideig továbbra is zárva tartja a kialakult járványhelyzet miatt. 

 

- 2020/8 (05/06) számú határozat: 

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az egyesület kezelésében lévő Dolomit 

Bányatavat 2020.05.08-án megnyitja. 

 

- 2020/9 (05/20) számú határozat: 

Az elnökség úgy határozott, hogy a vírushelyzet miatt korábban hozott korlátozásokon 

könnyít, azokat az országos intézkedéseknek megfelelően módosítja. A módosított 

intézkedések listáját az 1.számú melléklet tartalmazza. 

- 2020/10 (05/20) számú határozat: 

A halkímélő és halvédelmi eszközök nem megfelelő használata miatt Balogh Istvánt 

és Pogasics Jánost az elnökség véglegesen kitiltja az egyesület kezelésében lévő 

bányatóról. 

- 2020/11 (05/20) számú határozat: 

Az elnökség 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett engedélyezni a Dragon műcsali 

gyártó képviselőinek, hogy az egyesület kezelésében lévő bányatavon teszthorgászatot 

hajtsanak végre. 

- 2020/12 (06/05) számú határozat:  

 

Az elnökség minden horgászhelyre kifüggeszti a versenybizottság által készített 

ajánlott dobásirányokat és szektorhatárokat mutató alaprajzot. 

 



- 2020/13 (06/05) számú határozat:  

 

Az elnökség a horgászokra vonatkozó, vírushelyzetre hozott rendkívüli intézkedéseket 

2020. 06. 06-tól visszavonja, kivétel ez alól a bejelentkezésre vonatkozó szabályok és 

lehetőségek, illetve a foglaltságot mutató tábla, amely a halőrháznál található.  

 

- 2020/14 (06/05) számú határozat:  

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Kishalmi Tamás írásban benyújtott nyilatkozatát, 

melyben 2020.06.05-i nappal lemond a Kádártai SHE elnökségében betöltött 

elnökségi tag tisztségéről. Egyúttal 2020.06.05-től kezdődően az elnökség felmenti 

Kishalmi Tamást az elnökség munkájában való részvételtől és úgy határoz, hogy a 

következő éves közgyűlésig az elnökség a következő tagokkal működik tovább: 

Jakab Tamás – Elnök 

Balogh Csaba – Alelnök 

Kasza Tibor – Titkár 

Hernádi János – Elnökségi Tag 

Mészáros József – Elnökségi Tag 

Fekete Jenő – Elnökségi Tag 

- 2020/15 (07/14) számú határozat:  

 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az MTD Hungária Kft. által megvételre 

felajánlott XT1 OS107 típusú fűnyírótraktort (modellszám: 13B8A1CS603) a 

megjelölt 400.000,- Ft-os bruttó vételáron megvásárolja. 

 

- 2020/16 (07/14) számú határozat: 

 

Az elnökség jóváhagyta a következő személyek tagfelvételi kérelmét: 

 Főczény Zsolt 

 Auerbach András 

 Fonnyadt János 



 Grósz Norbert 

 Csomor János 

 Kujber Zoltán 

 Judi Balázs 

 Zsernoviczky Péter 

 Varga Attila József 

 Bacher Ákos 

 

 

- 2020/17 (08/13) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az 

Kádártai SHE alapszabályában leírt tagdíjbefizetési kötelezettségük elmulasztása miatt  

 Bíró Péter 

 Burján Sándor 

 Kis Sándor Péter 

 Koleszár Tibor 

 Orbán Nándor 

 Péli Zsuzsanna Mária 

 Süli Csaba 

 Takács Ferenc 

 Vékony István  

felnőtt horgászok, illetve  

 Mező Botond 

 Troják Marcell 

ifjúsági horgászok tagsági jogviszonyát azonnali hatállyal megszűnteti. 

 

- 2020/18 (08/13) számú határozat:  

 

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy sportjegyes horgászat esetén ragadozó 

halra csak pergető módszerrel szabad horgászni. 



- 2020/19 (08/13) számú határozat:  

 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az MTD Hungária Kft-től vásárol egy 

STRING TRIMMER CUB típusú magasgazvágót (modellszám:25B-262E603) bruttó 

100.000,- Ft-os vételáron. 

 

- 2020/20 (10/14) számú határozat: 

 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Komlós László és Békefi István Csaba társadalmi 

munka alóli felmentési kérelmét. 

 

- 2020/21 (10/14) számú határozat:  

 

Az elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy Sabjan Karment, Radnai Pétert és 

Katona Lászlót 2021. december 31-ig kitiltja a Kádártai Sporthorgász Egyesület 

kezelésében lévő bányató területéről. 

 

- 2020/22 (12/16) számú határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta Kovács Róbert 

Jenő, Paulusz István, Sándor Dániel tagfelvételi kérelmét. 

 


