
 
 

 

35/2/2014. szám.  

HATÁROZATOK 

a 2014. április  11-i Intéző Bizottsági ülésről.  

 

I-1/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság a Szövetség 2014. évi küldöttgyűlési 

meghívó tervezetét és napirendjét  elfogadta. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16  

Nem: -  

Tartózkodott: - 

 

I-2/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság a Szövetség 2013. évi szervezeti élet és 

működési tevékenységről szóló beszámolóját elfogadta, továbbá a Megyei Küldöttgyűlés elé 

terjeszti jóváhagyásra. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16  

Nem: -  

Tartózkodott: -  

 

I-3/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság a Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

számviteli beszámolóját elfogadta, továbbá a Megyei Küldöttgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

  

Szavazás végeredménye: 

Igen:16  

Nem: -  

Tartózkodott: - 

 

I-4/2014.számú határozat: Az Intéző      Bizottság     a          Szövetség 2013. évi pénzügyi  

Beszámolója     alapján       készülő   számviteli       beszámolót  és   annak     közhasznúsági  

mellékletét   megismerte,  és   jóváhagyásra    a    küldöttgyűlés  elé   terjeszti.  

  

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-5/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság a Szövetség 2014. évi Költségvetését 

elfogadta, továbbá a Megyei Küldöttgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16  

Nem: -  

Tartózkodott: -  
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I-6/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság a  munkatervet, a  programnaptárt 

megismerte és a Megyei Küldöttgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

  

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-7/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság támogatja a Sporthorgász Egyesületek Vas 

Megyei Szövetsége közhasznú jogállásnak megtartását, és a küldöttgyűlésnek javasolja a 

közhasznúság ismételt kérelmezését a Szombathelyi Törvényszéknél. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-8/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság elfogadta a Sporthorgász Egyesületek Vas 

Megyei Szövetsége közhasznú jogállásnak biztosítása érdekében az alapszabály 

módosításokat és az Alapszabályt módosításokkal egységes szerkezetben előterjeszti a 

küldöttgyűlésnek elfogadásra. A Küldöttgyűlésen történő elfogadásig az elnöknek megadja a 

felhatalmazást – a folyamatosan változó joganyag miatt  - a szükséges további  módosítások 

előkészítésére, megtételére. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

 I-9/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság elfogadta az Alapszabály módosításból 

eredő Szervezeti és Működési Szabályzatban is aktualizálandó változásokat.  A 

módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett SZMSZ-t a küldöttgyűlésre elő kell 

terjeszteni elfogadásra. A Küldöttgyűlésen történő elfogadásig az elnöknek megadja a 

felhatalmazást – a folyamatosan változó joganyag miatt  - a szükséges további  módosítások 

előkészítésére, megtételére. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: 

 

I-10/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság elfogadta, hogy Vas megye 

Horgászsportjáért kitüntetésben részesüljön Kerecsényi Csabáné egyesületi gazdasági felelős. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-11/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság elfogadta, hogy Vas megye 

Horgászsportjáért kitüntetésben részesüljön  Nagy József  horgásztárs. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 
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I-12/2014.számú határozat: Az Intéző Bizottság elfogadta, hogy 2015. évben Vas megye 

Horgászsportjáért kitüntetésben részesüljön  Molnár Miklós  horgásztárs. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-13/2014.számú határozat javaslat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága a TÁMOP-1.4.1-12/1-

2013-0456. azonosító szám alatt nyilvántartásba vett „Vas Megyei horgász Szövetség 

foglalkoztatás kapacitásának erősítése” című projektet és annak támogatási okiratát 

megismerte és az abban foglaltak megvalósítását támogatja. Felhatalmazza az elnököt, 

valamint az ügyvezető elnököt a projekttel kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

I-14/2014.számú határozat javaslat: 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága az MVH 8657878670 

azonosító szám alatt nyilvántartott pályázatot, támogatási határozatot, fellebbezést 

megismerte, a  tett intézkedéseket megerősíti és projekt megvalósítását támogatja. 

Felhatalmazza az elnököt, valamint az ügyvezető elnököt, hogy a bruttó támogatás lehívása 

érdekében továbbra is tegyenek meg minden lehetséges lépést. Amennyiben a fellebbezés 

eredménytelenül zárul és  nettó támogatás formájában lehetséges a finanszírozás, akkor 

kerüljön kidolgozásra a projekt megvalósításának kockázatai és  finanszírozásának 

lehetőségei. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: - 

Tartózkodott: - 

 

 

Vaskeresztes, 2014-04-17 

 
 

         

 

Kapják: 25 Horgász Egyesület 

              Intéző Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagok 


