
 
 

 

17/4/2015. szám.  

HATÁROZATOK 

a 2015. július 16-i Intéző Bizottsági ülésről.  

 

I-15/2015. számú határozat: 

Az Intéző Bizottság megismerte a Körmendi Határőr Horgász Egyesület tartozásával 

kapcsolatos tájékoztatást. A fennálló tőke tartozás 2015. május 31 -én 697.400Ft. 

Felhatalmazza az Szövetségi Irodát, hogy a Kné B. Gy. tettes irányába kezdeményezett 

végrehajtás során továbbra is szakmailag segítse az adós tagegyesületet a kintlévőség 

eredményes közös behajtásában.  

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-16/2015. számú határozat:   

Az Intéző Bizottság megismerte az Ikervári Horgász Egyesület tartozásával kapcsolatos 

tájékoztatást. A tartozás törlesztésének egyenlege 2015. május 31-én + 499.403,- Ft  

túlfizetés. A tőketartozás és a késedelmi kamatok S. Pné általi maradéktalan megfizetése 

után kerülhet sor az Ikervári Horgász Egyesület törlesztésének visszafizetésére.  

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott. – 

 

I-17/2015. számú határozat: 

Az Intéző Bizottság megismerte a horgásztagság alakulását és az „I”éves területi jegyet 

váltók számának alakulását. A horgászjegyek nyári értékesítésének ösztönzésére 2015. 

augusztus 1-től induló  területi horgászjegy kedvezmény akciót elfogadta, mely szerint a 

Szövetségi tagoknak kiadott vasi „1”-es (29.500 Ft-os/14.500 Ft-os) területi jegy akciós 

ára felnőtteknek: 18.500 Ft. (Elvihető nemes hal: 20 db.), az ifjúsági és 

kedvezményezetteknek akciósan: 9.000 Ft. (Elvihető nemes hal: 10 db.) 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-18/2015. számú határozat: 

Az Intéző Bizottság megismerte és elfogadta a Nyugat-Pannon Horgász Sportegyesület 

belépési szándékát. Az egyesület jogerős hivatalos bejegyzését követően jegybizományosi 

szerződés köthető a szervezettel a problémamentes tagságszervezés és jegyértékesítés 

érdekében. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége soron következő 

Küldöttgyűlésén fogja ismételt szavazással megerősíteni a tagsági kérelem elfogadását. 
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Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-19/2015. számú határozat:  

Az Intéző Bizottság megismerte és elfogadta a Kitüntetési Szabályzat módosított 

változatát egységes szerkezetben, melyet a soron következő Küldöttgyűlésnek 

elfogadásra javasol. 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-20/2015. számú határozat:  

Az Intéző Bizottság megismerte és elfogadta a Szövetségi területi jegyei után fizetendő 

értékesítési jutalék mértékének módosított változatát, mely 2016. január 01-től kerül 

bevezetésre. 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-21/2015. számú határozat:  

Az Intéző Bizottság megismerte a Rábapatyi, a Gersekaráti, a Kerkafalvi HE 

Szövetséggel történő együttműködésében elnyert halászati őri célú Suzuki Vitara 1.6 B. 

terepjáró beszerzés tárgyú MVH pályázatról szóló tájékoztatást. Felhatalmazza az 

elnököt és az ügyvezető elnököt, hogy az egyesületekkel a pályázati támogatás hivatalos 

értesítése után együttműködési megállapodást kössön a gépjárművek hosszú távú 

használata és fenntartása érdekében. A Szövetségi Iroda továbbra is aktívan segítse az 

elnyert támogatások szabályos felhasználását és elszámolását. 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-22/2015. számú határozat:  

Az Intéző Bizottság megismerte  a Gyöngyös patak 2004.évben kialakított vasszécsenyi 

vizes élőhelyével kapcsolatos vízjogi üzemeltetési aktualitásokat.  Felhatalmazza az 

elnököt és az ügyvezető elnököt, hogy a Vízügyi Hatóságnál jelezze a vízjogi üzemeltetési 

engedély átírását a Új-ebergényi Kastélyszálló tulajdonosára egyeztetést követően, vagy 

ellenkező esetben az engedély visszavonását, valamint  a szükséges hatósági 

elvárásoknak tegyen eleget  költségkímélő módon. 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem:  - 

Tartózkodott: - 
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I-23/2015. számú határozat:  

Az Intéző Bizottság megismerte a Celldömölki-tó ügyében a vonatkozó önkormányzati 

előterjesztést, illetve annak mellékleteit.  Felhatalmazza az elnököt és az ügyvezető 

elnököt, hogy folytassa le a tárgyalásokat a tó halgazdálkodási jogának ügyében. Az 

együttműködési ajánlat kidolgozásakor a tó működtetésének várható kiadásainak és 

bevételeinek egyensúlyban kell lenni.   

Szavazás végeredménye: 

Igen: 12 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-24/2015. számú határozat:  

Az Intéző Bizottság megismerte és elfogadta a Vaskeresztesi Alpesi Horgásztó 

aktualizált horgászrendjét. 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 11 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

 

Vaskeresztes, 2015-07-23 

 
         

Kapják: 23 Horgász Egyesület 

               Intéző Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagok 

 

 


