35/4/2014. szám.
HATÁROZATOK
a 2014. július 7-i Intéző Bizottsági ülésről.
I-15/2014. számú határozat:
Az Intéző Bizottság megismerte a Körmendi Határőr Horgász Egyesület tartozásával
kapcsolatos tájékoztatást. A fennálló tőke tartozás 2014. június 25-én: 1.002.400 Ft.
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: 15
Nem: Tartózkodott: I-16/2014. számú határozat:
Az Intéző Bizottság megismerte a Ikervári Horgász Egyesület tartozásával kapcsolatos
tájékoztatást. A fennálló tőke tartozás 2014. június 25-én: 105.597 Ft. Az Ikervári Horgász
Egyesület a tartozás törlesztését 2015. január 01-től nem köteles folytatni. A tőketartozás és a
késedelmi kamatok S. Pné általi maradéktalan megfizetése után kerülhet sor az Ikervári
Horgász Egyesületnek az IB határozat szerinti törlesztésének visszafizetésére.
Szavazás végeredménye:
Igen: 15
Nem: Tartózkodott: I-17/2014. számú határozat:
Az Intéző Bizottság megismerte a horgásztagság alakulását és az „I”éves területi jegyet váltók
számának alakulását. A horgászjegyek nyári értékesítésének ösztönzésére 2014. augusztus 1től induló területi horgászjegy kedvezmény akciót elfogadta, mely a következő:
-

Kedvezményes vasi „1”-es (29.000 Ft-os/14.000 Ft-os) területi jegyre vonatkozó
legfontosabb információ az akcióról:
o Akciós felnőtt: 18.000 Ft. (Elvihető nemes hal: 20 db.)
o Akciós ifjúsági és kedvezményezett: 8.500 Ft. (Elvihető nemes hal: 10 db.)

-

Az új típusú 3 tavas és folyóvízi jegyben nem javasolunk akciós jegy bevezetését.

-

Az Abért II. tó iránt érdeklődő sporthorgászok jogos igényének megfelelve 1000 Ft-os
kedvezményes napi területi jegy bevezetését javasoljuk a tagsági bélyeggel
rendelkezők részére. A tagsági bélyeggel nem rendelkezők részére 1.500 Ft-os áron.
A horgászjegy kizárólag az Abért II.tóra érvényes a Szövetségi horgászrendben
rögzítettek betartásával. A sporthorgász napi területi jegy birtokában az ifjúsági és
kedvezményezet 1 horgászkészséggel horgászhat, míg a felnőtt 2 horgászkészséggel
horgászott.

2
Szavazás végeredménye:
Igen:16
Nem: Tartózkodott: I-18/2014.számú határozat:
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága az MVH 2097071866
azonosító szám alatt nyilvántartott „Horgászegyüttműködések a Pinkától a Velencei-tóig” c.
térségek közötti Leader 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.
Szavazás végeredménye:
Igen:16
Nem: Tartózkodott: I-19/2014.számú határozat javaslat:
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesületből történő kilépés és a Pannon Térségfejlesztő Egyesületbe
történő belépés előzményeit, indokait. A régi leader szervezetbe történő kilépéssel és az új
leader szervezetbe történő belépéssel kapcsolatos tájékoztatást elfogadja és támogatja a soron
következő küldöttgyűlésre történő előterjesztését, valamint jóváhagyását. A csatlakozást
követően a szervezettel történő kapcsolattartásra Puskás Norbert ügyvezető elnököt javasolja
kijelölni a Küldöttgyűlésnek.
Szavazás végeredménye:
Igen: 16
Nem: Tartózkodott: -
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