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Határozatok
2018.12.14 -i IB ülésről
I-28/2018. számú határozat:
A Szövetség Intéző Bizottsága megismerte és jóváhagyta a 2018. évi Halgazdálkodási
Terv teljesítését.
Szavazás végeredménye:
Igen: 18
Nem: Tartózkodott: I-29/2018. számú határozat:
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megtárgyalta és
elfogadta a Kombinált Vas- Zala megyei éves területi engedély kibocsátását 2019. évre
20. 000 Ft-os áron az előterjesztésben szereplő feltételekkel.
Szavazás végeredménye:
Igen: 18
Nem: Tartózkodott: I-30/2018. számú határozat: A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző
Bizottsága megtárgyalta és a 2019.évre felfüggesztette a „Fogd meg és engedd
vissza”programot a megváltozott horgászati szabályok és horgászjegyek miatt. (C&R
jegy, 60 cm feletti ponty visszaengedési kötelezettség)
Szavazás végeredménye:
Igen: 14
Nem: Tartózkodott: 4
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I-31/2018. számú határozat: A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2019.évi alapbér emelések mértékének
meghatározására az elnök önállóan jogosult. A Szövetség elnöke által önállóan
jóváhagyható 2019. évi béremelés maximális %-os mértéke a Kormány által elfogadott
garantált bérminimum változásának mértéke lehet. Ezen mértéktől magasabb béremelés
kizárólag a 2019.évi költségvetés elfogadása keretében lehetséges.
Szavazás végeredménye:
Igen: 18
Nem: Tartózkodott: I-32/2018.számú határozat: Az Intéző Bizottság megismerte és elfogadta a
Szakbizottságok, reszortfelelősök megújítására vonatkozó tájékoztatót és támogatja,
hogy a Szövetség tagszervezeteitől személyi adatlap keretében javaslatok kerüljenek
bekérésre 2019. február 15-i határidővel. Az új Szakbizottságok felállításáig a jelenlegi
Szakbizottságok tagjainak megbízatása kerül meghosszabbításra a jövő évi programok
problémamenetes kiírása, és megszervezése érdekében.
Szavazás végeredménye:
Igen: 18
Nem: Tartózkodott: -

I-33/2018. számú határozat: Az Intéző Bizottság megismerte az Alsószölnök Sport és
Turisztikai Egyesület – mint tagszervezet - bizományosi tevékenysége keretében keletkezett
tartozás ügyében tartott tájékoztatást. A Szövetségi Iroda által tett eddigi intézkedéseket
megerősíti és felhatalmazza az elnököt, valamint az ügyvezető elnököt az ügyben történő
önálló eljárásra. Az Intéző Bizottság elfogadta, hogy az Alsószölnöki Sport és Turisztikai
Egyesületnek a
jegybizományosi jogosultságának visszavonását a hátralék kifizetéséig. A
jegybizományosi jogosultság megadása elnöki hatáskörbe kerül. Amennyiben a vállalt
határidőig a hátralék nem kerül megfizetésre, a keletkezett tartozásának megtérítése
ügyében 2019. január 15-ig polgári peres -fizetési meghagyásos- eljárást kell indítani a
Szövetségi Irodának a jogi képviselő bevonásával. Amennyiben a jogi eljárás indokolja
ismeretlen tettes ellen büntető eljárás is kezdeményezhető az ügyben.
- tagdíj hátralék miatt - 8 napos határidő kitűzése mellett – a Szövetségi Iroda köteles
felhívást küldeni a tagdíjhátralék megfizetésére. Amennyiben a tagdíj hátralék felszólítást
követően is fennáll az egyesületet tagok közül történő törlését a soron következő
Küldöttgyűlésen javasolni kell.
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- tartozás rendezését követően a 2019-es évben kizárólag kaució ellenében kaphat
horgászokmányokat értékesítésre. Kaució mértékét az egyesület határozza meg, de
kizárolag azzal azonos értékben kaphat jegyet.. A jegyértékesítés megkezdése előtt az
Egyesület köteles a Szövetség részére bizonyítani az új jegyértékesítési hely személyi és
tárgyi feltételeinek meglétét. Az egyesület jegyértékesítést a jövőben azon a helyen és azon
személlyel nem folytathat, ahol a kintlévőség keletkezett.

Az Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesületnek a jegy bizományosi jogosultságával
kapcsolatos feltételeinek felülvizsgálatára a 2019. év decemberi IB. ülésen kerül sor.
Szavazás végeredménye:
Igen: 17
Nem: Tartózkodott: 1
Vaskeresztes, 2018-12-31

Puskás Norbert
ügyvezető elnök

Kapják:

SHE-VMSZ tagegyesületei
Intéző Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagok
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