
A Kádártai Sporthorgász Egyesület Elnöksége által hozott 

határozatok a 2022-es évre 

 2022/1 (02.09) számú határozat: A 2022. március 20-ára tervezett tavaszi feeder 

horgászverseny nevezési díját az elnökség egyhangúlag 6.000,-Ft-ban állapítja meg és az 

egyesület tagjai számára 1000 Ft-os kedvezményt biztosít a nevezési díjból. 

 2022/2 (02.09) számú határozat: Az elnökség a benyújtott orvosi igazolás alapján Horváth 

Ferenc társadalmi munka alóli felmentését egyhangúlag elfogadja. 

 2022/3 (02.22) számú határozat: Az elnökség méltányosságból, egyhangú szavazással 

jóváírja Székely László 2021-es társadalmi munka kötelezettségét. 

 2022/4 (04/05) számú határozat: Elnökség rögzíti, hogy a stégek és a horgászhelyeken 

lévő felépítmények építési, karbantartási munkálatainak kérelmét kizárólag a 

„Horgászhelyre vonatkozó kérelem” nevű formanyomtatványon, a mindenkori 

Elnökséghez eljuttatva lehet kérelmezni. A feltüntetett tervezett befejezési határidő 

kitöltésének elmulasztása esetén új kérelem beadására lesz szükség és az így újonnan 

benyújtott kérelmeket a Kádártai Sporthorgász Egyesület Elnöksége mindig új eljárás 

keretében fogja elbírálni.  Továbbá elnökség úgy határoz, hogy „Horgászhelyre vonatkozó 

kérelmet” csak tárgyévi határidővel lehet leadni. 

 2022/5 (04/05) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Takács László, 

Békefi István Csaba, Rózsa Sándor és László Attila által beadott társadalmi munka alóli 

felmentési kérelmeket. 

 2022/6 (04/05) számú határozat: Az elnökség jóváhagyja Lakk György, Kovácsné Joó 

Viktória, Horváth Milán, Gosztola Gábor, Cziráki István, Csomai Gabriella Mária, Horváth 

László, Szegletes János, Hujber Viktor, Majláth Sándor, Répási Gábor, illetve Panyi Árpád 

tagfelvételi kérelmét, amely a befizetési kötelezettség teljesítésével válik hatályossá. 

 2022/7 (05/10) számú határozat: Az elnökség elfogadta Szente János, Heilig Károly, Jakab 

László és Gajdics Sándor társadalmi munka alóli felmentési kérelmét. 

 2022/8 (5/10) számú határozat: Elnökség jóváhagyja Epinger János 33-as stégre és Cziráki 

István 36-os stégre való társulási kérelmét. 

 2022/9 (5/10) számú határozat: Elnökség elfogadja Szabó Károly kérelmét, mely szerint 

lemond a 17-es stég használati jogáról, illetve amelyben kéri, hogy betársulna a 62-es 

horgászhelyre és ott névtábláját elhelyezhesse. 

 



 2022/10 (5/10) számú határozat: Elnökség elfogadja Papp Lászlónak, a 33-as stég 

használatról és a 14-e stégre tárdulásról, Tarsoly Józsefnek 14-es stég használatáról, 

Salamon Tibornak a 18-as stég használatáról valamint Kisszabó Ferenc 23-as stég 

használatáról való lemondási kérelmét. 

 2022/11 (5/10) számú határozat: Egyesületi gyermekhorgász tag az alapszabály 

rendelkezése szerint hal elvitelére nem jogosult, melynek értelmében az elnökség 

figyelmezteti Iváncza Gábor gondviselőt, hogy a következő ilyen esetben gyermeke 

területi engedélyét az elnökség visszavonja. 

 2022/12 (06/07) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a 2022-es 

évre kitiltja Csonnó Krisztián (664936, G043824), Busa Gyula (0095990, G043832) és 

Csonnó László (614674, G043852) vendéghorgászokat. 

 2022/13 (06/07) számú határozat: A Sipos Emlékversenyen nyújtott segítségért, illetve a 

szervezett társadalmi munkához való hozzájárulás miatt Madarász Ilonának, Tremmert 

Tamásnak, illetve Mazák Györgynek a 2022. évi társadalmi munkavégzését az elnökség 

jóváírja. 

 2022/14 (06.07) szám határozat: Süle Árpád egyesületi tag társadalmi munka keretében 

az előírt szabályok figyelembevételével üzemeltetheti az egyesület tulajdonát képező 

fűnyíró traktort. 

 2022/15 (06.07) számú határozat: Az elnökség jóváhagyja Iványi György, Hideg Dániel, 

Mária Zoltán, Balta György, Váradi László Miklós, Fülöp Tibor tagfelvételi kérelmét, amely 

a befizetési kötelezettség teljesítésével válik hatályossá. 

 2022/16 (08.02) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a jövőben 

támogatja azokat a rendezvényeket, amelyen az egyesületi tagok az egyesületet 

képviselik. 

 2022/17 (08.02) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy a BHSZ feeder 

botos csapatversenyen induló egyesületi tagok nevezési díját átvállalja. Amennyiben a 

nevezési díj nem éri el az 5.000,-Ft-ot, akkor a támogatási összeg 5.000,-Ft 

versenyzőnként. 

 2022/18 (08.02) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a 23-as 

horgászhely használati jogát Kisgyörgy Endre nyerte el. A horgászhely felújítási határideje 

2023.03.01. 

 

 



 2022/19 (08.02) számú határozat: Az Elnökség az Alapszabály 7. fejezetének a.) pontja 

alapján egyhangúlag döntött azon egyesületi tagok törléséről, akik az átvett tértivevényes 

levélben megküldött felszólítás ellenére, az abban megadott határidőig sem teljesítették 

a 2022. évi fizetési kötelezettségüket. Az egyesület tagjainak sorából a mai nappal törlésre 

kerül: 

Név Szül. idő Lakcím 

Bartos Ferenc  1970 Veszprém, Arany J. u. 39. 

Judi Balázs 1976 Mihályfa, Kossuth u. 64. 

Salamon Tibor 1932 Veszprém, Stromfeld u. 3/D 4/1 

Szabó András  1949 Tótvázsony, Magyar u. 18. 

Veress Tibor 1980 Tótvázsony, Magyar u. 16. 

 2022/20 (08.02) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy Bartos 

Ferenc, Judi Balázs és Veress Tibor horgásztársak addig nem horgászhatnak a Kádártai 

Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő Dolomit Bányatavon, amíg az elmaradt 

társadalmi munkából keletkezett hátralékukat nem fizetik ki. 

 2022/21 (08.02) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy maximum 

500.000 Ft önrész biztosításával igényt nyújt be a MOHOSZ által megküldött 

eszközpályázatra. 

 2022/22 (09/06) számú határozat: Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az évenkénti 

haltelepítés tervezetét módosítja, mégpedig úgy, hogy az idei és az elkövetkezendő évek 

tervezett telepítendő pontymennyiségét 9000 kg-ról 8000 kg-ra, a telepítendő ragadozó 

hal mennyiségét 250 kg-ról 150 kg-ra, a vegyes keszeg mennyiségét 1500 kg-ról 2000 kg-

ra változtatja. 

 2022/23 (09/06) számú határozat: Elnökség 6 igen 1 nem szavazattal támogatja elnök úr 

indítványát a 37/a horgászhelyen történő munkálatok folytatásával kapcsolatban, melyet 

külön dokumentum tartalmaz. 

 2022/24 (10.04) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag eltörli az etetési korlátozást 

azzal a kitétellel, hogy a jövőben is kéri a horgászokat a mérsékelt etetésre, illetve felhívja 

a sporttársak figyelmét arra, hogy a vizet rossz minőségű, romlott etetőanyaggal 

szennyezni tilos. 

 2022/25 (10.04) számú határozat: Az elnökség egyhangú támogatása mellett, a MOHOSZ 

haltelepítési pályázati lehetőségét kihasználva, egyesületünk 426 000 Ft telepítési 

támogatásra (a lehető legnagyobb összegre) pályázott, amelynek 80%-a (575 kg) 

háromnyaras, és 20%-a (145 kg) kétnyaras ponty lesz. 



 2022/26 (11.08) számú határozat: 2022. november 15-e után felnőtt és ifjúsági 

vendéghorgászok számára csak sportjegy vásárlási lehetőséget biztosítunk a tó zárásáig 

(november 30). 

 2022/27 (11.08) számú határozat: 2022. november 15-e után egyesületi tagok maximum 

2 db pontyot vihetnek el a tó zárásáig (november 30). 

 2022/28 (11.08) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta Komlós László és 

Kajtár László 2022-es évre vonatkozó társadalmi munka alóli felmentési kérelmét. 

 2022/29 (12.15) számú határozat: Elnökség egyhangúlag elfogadja az alábbi egyesületi 

tagok által leadott lemondó nyilatkozatokat, melyek szerint Szabó Károly a 62-es, Süle 

Árpád a 37/a, Kisgyörgy Endre pedig a 23-as stégről mondott le. 

 2022/30 (12.25) számú határozat: Elnökség egyhangúlag jóváhagyta Hernádi János 47-es 

és Cári György 5-ös stégre való társulási kérelmét. 

 2022/31 (12.15) számú határozat: Elnökség a beérkezett kérelmek alapján úgy 

határozott, hogy a 23-as stég használati jogát Laky Árpád, Süle Árpád és Kovács József 

sporttársak kapják meg. 

 2022/32 (12.15) számú határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a 

Kádártai Sporthorgász Egyesület 2023. évi közgyűlését 2023. január 8-án 9.00 órára hívja 

össze, melynek helyszíne a Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola. Amennyiben a közgyűlés 

a kezdés időpontjában nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést 2023. január 

15-én 9.00 órakor tartjuk, melynek helyszíne szintén a Veszprémi Rózsa úti Általános 

Iskola. 

 


