
 

 

 
 

 

 
 

            Ikt. szám: 23/10/2019. 

 

Határozatok 
2019.10.18 -i IB ülésről 

 

 

I-25/2019.számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte a MOHOSZ által 

kiírt pályázatokon történő részvételt és az eddig tett intézkedéseket megerősíti, a projekt megvalósítását 

támogatja. Felhatalmazza az elnököt, valamint az ügyvezető elnököt a támogatások elnyerése esetén a 

szerződés aláírására és projekt megvalósítására, valamint a szükséges önerő biztosítására. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 14 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

I-26/2019.számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte a „TOP-1.2.1-15 - 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című programba 2019.évben 

benyújtásra kerülő második ütemű komplex horgászturisztikai projektet, az eddig tett intézkedéseket 

megerősíti, a projekt megvalósítását támogatja. Felhatalmazza az elnököt, valamint az ügyvezető 

elnököt támogatás elnyerése esetén szerződés aláírására és projekt megvalósítására. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 14 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 



 

 

I-27/2019. számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és elfogadta - az 

elhangzott kiegészítésekkel - Szövetség horgászvizeire vonatkozó horgászrend módosításokat 2020. 

január 01-től. (A horgászrendi változások a határozat mellékletét képezik.) 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 14 

Nem: 0  

Tartózkodott: 0 

 

 

I-28/2019 számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága a MOHOSZ Választmányi 

döntésekkel összhangban megismerte és – az elhangzott módosításokkal - elfogadta a 2020.évi 

jegyárakat és a tagság szervezésével kapcsolatos díjakat. Az éves MOHOSZ és Szövetségi hozzájárulás, 

tagdíj fizetésének az alapja a tagszervezetnél virtuálisan a HORINFO rendszerben értékesített 

MOHOSZ „ESZH” bélyeg (70 év alatti felnőttek és 15 év feletti ifjúságiak 2000 Ft/horgász, díjmentes: 

70 év felett, gyermek, fogyatékkal élő) alapján regisztrált horgászok létszáma. A tagdíjat a 2020. évre 

érvényes „állami jegyet és fogási naplót” váltó és egyesületi tagságot létesítő  regisztrált létszám után 

kell fizetni és ezzel havonta kell elszámolni. A tagegyesület a Szövetség kérésre köteles adatot 

szolgáltatni az egyesület mindenkori taglétszámáról az adatkérési felhívásban előírt határidőre és 

meghatározott bontásban, valamint időszakra. Az Intéző Bizottság felhatalmazza az elnököt és az 

ügyvezető elnököt együtt, hogy szükség esetén az IB. utólagos jóváhagyása mellett jelenleg még nem 

ismert - MOHOSZ előírásokból és/vagy jogszabályváltozásokból eredő  - kötelezettségeknek önálló 

hatáskörben tegyen eleget a tagdíj és egyéb díjak meghatározása során. Határozat mellékletét képezik 

az előterjesztésben elfogadott táblázatok. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 13 

Nem: 0 

Tartózkodott: 1 

 

 

I-29/2019.számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és jóváhagyta egy 

100 %-ban szövetségi tulajdonú gazdasági társaság megalapítására vonatkozó előterjesztést. A 

Szövetségi Irodát felhatalmazza  a cégalapítással járó teendők és költségek, valamint egy egyszerűsített 

üzleti terv kidolgozására. A  soron következő Küldöttgyűlésnek javasolja a cég meglapításának 

megtárgyalását és jóváhagyását a hatályos Alapszabállyal összhangban. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 14 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

 

 



 

 

I-30/2019.számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és jóváhagyta MVJ-

840 frsz-ú Suzuki SX4 s-cross 1,6 Diesel Premium 4WD gépjármű értékesítésére vonatkozó 

előterjesztést. A Szövetségi Irodát felhatalmazza  az értékesítéssel járó teendők meghatározására és az 

értékesítési ár kidolgozására. A  soron következő Küldöttgyűlésnek javasolja a gépjármű 

értékesítésének megtárgyalását és az értékesítés jóváhagyását a hatályos Alapszabállyal összhangban. A 

gépkocsi nyilvános ajánlattétel keretében és autókereskedésben is értékesíthető. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 14 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

 

Vaskeresztes, 2019. október 28. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


