
A Kádártai Sporthorgász Egyesület Elnöksége által hozott 

határozatok a 2021-es évre 

- 2021/01 (02/23). számú határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta Horváth Ferenc, 

Rózsa Sándor és László Attila által benyújtott, társadalmi munka alóli felmentésre 

vonatkozó kérelmét. 

 

- 2021/02 (02/23). számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta Pesti Tamás és 

Epinger János tagfelvételi kérelmét. 

 

- 2021/03 (03/01). számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2021. 

február 27-én, Torkos Zsolt és ifj. Torkos Zsolt társadalmi halőrök által leadott 

jegyzőkönyv alapján fegyelmi eljárást kezdeményez Horváth Sándor egyesületi tag ellen 

és egészen addig eltiltja a Kádártai SHE kezelésében lévő Dolomit-bányatavon történő 

horgászattól, amíg a Fegyelmi Bizottság határozatot nem hoz az ügyben. 

 

- 2021/04 (03/19). számú határozat: Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy a versenybizottságot feloszlatja és felhatalmazza Mészáros József 

elnökségi tagot, hogy az egyesület kezelésében lévő Dolomit-bányatavon megrendezendő 

versenyekkel kapcsolatos szervezést és ügyintézést ellássa. 

 

- 2021/05 (03/22). számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta Paulusz István 

tagfelvételi kérelmét. 

 

- 2021/06 (04/07). számú határozat: A benyújtott orvosi papírok alapján az elnökség 

egyhangúlag úgy határozott, hogy Takács László egyesületi tagot felmenti a társadalmi 

munka kötelezettsége alól. 

 

- 2021/07 (05/11) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 

benyújtott orvosi papírok alapján Szente József egyesületi tagot felmenti a társadalmi 

munka kötelezettsége alól.  

 

- 2021/08 (05/11) számú határozat: Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett úgy 

határozott, hogy a 2-es számú horgászhelyet és az azon található felépítményt Balogh 

Csaba és Gosztola Sándor használhatja, de az ingatlan az egyesület tulajdonában marad, 

így az nem örökölhető és nem értékesíthető tovább a horgászhely használói által.   



- 2021/09 (05/11). számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta Kovács Krisztián, 

Dobos Norbert, Berta Kálmán, Mohos Imre János és Pribelszki János tagfelvételi kérelmét.  

 

- 2021/10 (06/01) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 

kádártai Dolomit-bányatavon érvényben lévő járványügyi korlátozásokat 2021.06.01-i 

hatállyal eltörli. 

 

- 2021/11 (07/13) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 12-

es horgászhelyre engedély nélkül telepített klímaberendezést a tulajdonosok a határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül leszerelni kötelesek. 

 

- 2021/12 (17/13) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 

benyújtott orvosi papírok alapján Komlós Lászlót felmenti a 2021-es évi társadalmi 

munkavégzés kötelezettsége alól.  

 

- 2021/13 (08/10) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 

rendelkezésre álló bizonyítékok ismeretében a fegyelmi bizottság Bánffy Árpád ügyében 

hozott határozatát és az abban megállapított büntetést 2021.08.10-i nappal hatályon kívül 

helyezi.  

 

- 2021/14 (08/10) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a Kádártai 

Sporthorgász Egyesület Alapszabályában meghatározott tagdíj befizetési kötelezettség 

elmulasztása miatt kizárja a következő tagokat az egyesület soraiból: 

1. Debreczeni István 

2. Frik László 

3. Petrovics Ferenc 

4. Pudleiner Gusztáv 

5. Dr. Somlai Károly László 

6. Valc Ödön 

7. Varga Attila József 

8. Vékony István 

Továbbá megszűnik tagsági viszonyuk azoknak a sporttársaknak is, akik tagságról 

lemondó nyilatkozatot küldtek részünkre: 

1. Andó Éva 

2. Budai Károly 



3. Pallag Józsefné 

4. Somogyi György László 

 

- 2021/15 (08/21) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a Kádártai 

Sporthorgász Egyesület 2021. évi közgyűlését 2021. szeptember 11. 09:00-ra hívja össze, 

melynek helyszíne a Kádártai Faluház. Amennyiben a közgyűlés a kezdés időpontjában 

nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést 2021. szeptember 25. 09:00-kor 

rendezik a Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskolában. 

 

- 2021/16(10/12) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy 

2021.10.15-től bevezeti a közgyűlés 10/2021(09.25) számú határozatát, mely szerint 

vendéghorgász ragadozó halat nem vihet haza, illetve vendéghorgász ragadozó halra 

kizárólag pergető módszerrel horgászhat. 

 

- 2021/17(10/26) számú határozat: A Kádártai Sporthorgász Egyesület elnöksége 

egyhangúlag úgy határoz, hogy Pordán Attila Fegyelmi bizottság Elnökének 10/25-én 

keltezett 2021./5 számú összefoglaló jelentését nem fogadja el.  

 

- 2021/18(10/26) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy az új 

körülményekre való tekintettel sem engedélyezi a klímaberendezés telepítését és felszólítja 

a 12-es stég tulajdonosait, hogy a berendezést a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 

belül szereljék le. 

 

- 2021/19(12/07) számú határozat: Az elnökség a benyújtott orvosi igazolás alapján 

felmenti Kun Attilát a 2021-es évi társadalmi munkavégzés kötelezettsége alól. 

Veszprém-Kádárta, 2021. december 7. 


