A Kádártai Sporthorgász Egyesület 2020. január 12-én megtartott éves közgyűlésén hozott
határozatok kivonata
1/2020.(01.12.):
A közgyűlés az Elnökségi beszámolót 63 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag
elfogadta.
2/2020.(01.12.):
A közgyűlés a Gazdasági beszámolót 63 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag
elfogadta.
3/2020.(01.12.):
A közgyűlés a 2020. évi költségvetési tervezetet 63 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett,
egyhangúlag elfogadta.
4/2020.(01.12.):
A közgyűlés a Felügyelő bizottság beszámolóját 61 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
5/2020.(01.12.):
A közgyűlés a Fegyelmi bizottság beszámolóját 57 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett
elfogadta.
6/2020.(01.12.):
A Közgyűlés 42 igen, 2 nem és 8 tartózkodás mellett, a 6/2020.(01.12.) számú határozatával
alábbiak szerint módosítja az Alapszabály IX. pontjának c.) bekezdését:
A tagok kötelesek:
…
c.) Segíteni az egyesületet céljai, feladatai teljesítésében, melynek keretében 65 éves korig
naptári évenként felnőtt egyesületi tagnak 10 (tíz) óra, ifjúsági tagnak pedig 5 (öt) óra
közösségi munkát szükséges az elnökség által meghatározott időpontban és módon igazoltan
elvégezni. 66-tól 70 éves korig az egyesületi tagnak naptári évenként 5 (öt) óra könnyített
közösségi munkát szükséges igazoltan elvégezni az elnökség által meghatározott időpontban
és módon. Abban az évben, amelyben a megadott kort eléri az egyesületi tag, még kötelezett
a meghatározott közösségi munkára.
A nem teljesített munkaórát a közgyűlés által meghatározott óránkénti megváltási áron ki kell
fizetni, mely könnyített munkavégzés esetén a mindenkori összeg 50%-a.
7/2020.(01.12.):
A Közgyűlés 44 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a közösségi munka
megváltásának óradíját 3000 Ft/óráról 4000 Ft/órára emeli.

8/2020.(01.12):
A Közgyűlés 51 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a 8/2020(01.12) számú határozatával
helyben hagyja, hogy az Alapszabály X/III-s cikkét módosítja és az elnökségben az elnökségi
tagok számát 3 főről 4 főre emeli.
9/2020.(01.12):
A közgyűlés 9/2020.(01.12) sz határozatában 51 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az
egyesület elnökségi tagjának megválasztotta Hernádi Jánost sporttársat.
10/2020.(01.12):
A közgyűlés 52 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az elnökséget, hogy az
egyesületi tagok közül megbízzon egy főt a pénztárosi feladatok ellátásával és a pénzforgalmi
ügyletek intézésével.
11/2020.(01.12.):
A közgyűlés 54 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a Versenybizottság beszámolóját és a
2020. év versenynaptárát elfogadta.
12/2020.(01.12.):
A közgyűlés 53 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett jóváhagyja a 2020-as versenynaptárban
nem szereplő, két nem egyesületi horgászverseny (családi nap) megrendezését.
13/2020.(01.12.):
A Közgyűlés 57 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 2020. január hó 13. napjától felmenti a
gyermek tagokat tagdíjfizetési kötelezettségük alól, egyúttal úgy határoz, hogy gyermek
tagtársaink hal elvitelére csak akkor jogosultak, amennyiben gyermek vendég területi jegyet
vásárolnak.
14/2020.(01.12.):
A közgyűlés 48 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az elnökséget a
költségvetési tervben elhatárolt 1.000.000 Ft,- felhasználására, amelyet az elnökség csak a
tóval kapcsolatos tartós infrastruktúra fejlesztésére fordíthat és amellyel az elnökségnek a
következő közgyűlésen tételesen el kell számolnia.
15/2020.(01.12.):
A közgyűlés 42 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett a pontyállomány védelmének érdekében
úgy határoz, hogy egy egyesületi tag egy naptári héten maximum 4 db ponty elvitelére
jogosult.

16/2020.(01.12.):
A közgyűlés 44 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett a tó süllő állományának védelmének
érdekében úgy határoz, hogy az egyesületi tagok számára május 1-től szeptember 30-ig a
havonta maximálisan elvihető süllő mennyiségét 2 db/hónapra, egyúttal az egy évben
maximálisan kifogható süllő mennyiségét összesen 5 db-ra, ifjúsági horgász esetén 2 db-ra
korlátozza.
Veszprém, 2020. január 12.

