
 
 

 

Ikt.szám: 19/4/2022 
 

Tisztelt Intéző Bizottsági Tag! 

 

A Szövetség  hatályos Alapszabálya értelmében „az éves szövetségi tagdíj, és egyéb díjak 

mértékének megállapítása, területi engedély  árának jóváhagyása” az Intéző Bizottság 

hatáskörébe  tartozik. A korábbi hagyományok szerint a  második – nyári - Intéző Bizottsági 

ülésünkön szoktunk döntést hozni az augusztus 01-től érvényes területi jegy akciónkról. 

 

Idő -és költségtakarékosság érdekében ezen egyetlen érdemi döntést igénylő témakör 

megtárgyalására nem hívunk össze Intéző Bizottsági ülést.  

 

Elmúlt Intéző Bizottsági ülés óta végzett munkánkról szóló beszámolót jelen levelünk I. 

számú mellékleteként csatoljuk, hogy mindenki számára részletesen megismerhető legyen a 

Szövetségi feladat ellátás folyamatossága és annak aktualitásai.  

 

A beszámolóban leírtakkal és egyéb témakörökben kapcsolatban felmerülő kérdéseiket 

az info@vasivizeken.hu címre fogadjuk, melyre a Szövetségi Iroda munkatársai 

legkésőbb 15 napon belül válaszolnak. 

 

A Szövetség elnöke halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos kérdésben - a hatályos 

Alapszabály III./10.§. 13. bekezdése értelmében - az Intéző Bizottsági ülés tartása nélküli 

döntéshozatalra  felkéri az Intéző Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 

1. A döntéshozatal tárgya: 2022. augusztus 01-től érvényes területi jegy akció 

feltételeinek megállapítása 

2. A döntéshozatal érvényességi feltétele: Az IB. tagok 2/3-a plusz egy fő részt vesz a 

folyamatban, azaz írásban értékelhető módon szavaz (igen, nem, vagy tartózkodás).  

A határozati javaslat elfogadásához a szavazásban résztvevők egyszerű többségének 

(50%+1) szavazata szükséges. 

3. Szavazás megkezdése:  2022. július 11. (hétfő) 13.00 órától 

4. Szavazás lezárása: 2022. július 18. (hétfő) 13.00 óráig 

5. Szavazás módja: Jelen levél mellékleteként található szavazó lap szabályos 

kitöltésével és határidőre történő visszaküldésével az info@vasivizeken.hu címre.  
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6. A szavazás eredményét a határidő lejártát követően 5 munkanapon belül ki kell 

hirdetni elektronikus úton és a Szövetség hivatalos honlapján. 

7.  Az üléstartása nélküli döntéshozatal jogszerűségéért az elnök, akadályoztatás esetén 

az ügyvezető elnök felel. 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!   

 

Vaskeresztes, 2022. július 07. 

 

Horgászüdvözlettel: 

 

 

                  Seregi Miklós        Puskás Norbert 

                       elnök                                                  ügyvezető elnök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. számú: Beszámoló az elmúlt I.B. ülés óta végzett munkáról 

2. számú: Előterjesztés és határozati javaslat 

3. számú: Szavazó lap 
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