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Szám: E/07/2019.12.12. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2019. december 12-én 17 óra 30 perckor, az egyesület 8400 

Ajka, Diófa u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről.   

  

Jelen vannak:     Meghívottak:      
Pákai Zoltán ügyvezető elnök   Botfai Tiborné halőr 

Valler Zoltán vezetőségi tag   Szikra Brigitta irodai adminisztrátor    

Rindermojzer István vezetőségi tag 

Szikra Tibor vezetőségi tag 

Havasfalvi András vezetőségi tag 

Zsoldos Attila vezetőségi tag 

Sass Gábor vezetőségi tag 

 

 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 7 fővel jelen 

van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.  

Napirendi pontok: 

  

1. Pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzésekre érkezett ajánlattételek elbírálása 

2. Horgászrend és tagdíjak módosítása 

3. Vegyes ügyek 

 

 

1. Pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzésekre érkezett ajánlattételek elbírálása 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a pályázattal kapcsolatos 

eszközbeszerzésekre az árajánlatkérések - a mobil illemhelyiségek kivételével – megtörténtek. Jelen esetben is 

legalább 3-3 gazdasági szereplőtől volt szükség árajánlat bekérésére, melyekre a következő érvényes ajánlatok 

érkeztek be: 

 

1. Horgászcsónakok 

- MMRybárstvo s.r.o. Medercská 741/41, 945 01 Kormáno (Szlovákia) bruttó 2 999 950 Ft 

- Nikol-Impex Bt. 4951 Tiszabecs, Malom u. 43.    bruttó 3 990 000 Ft 

- Beocia Kft.  1107 Budapest, Mázsa tér 5-7.    bruttó 4 109 900 Ft 

 

2. Kertészeti eszközcsomag 

- Kemper Kft.   8638 Balatonlelle, Rákóczi út 184.  bruttó 3 868 720 Ft 

- Park Family Kft.  2000 Szentendre, Pásztor u. 22.   bruttó 3 923 919 Ft 

- Kel-Ker Kft.   7090 Tamási, Deák F. u. 29.   bruttó 3 946 144 Ft 

 

3. Infomatikai eszközök 

- Harmati Róbert e.v.  8409 Úrkút, Orgona u. 14.   bruttó 1 284 000 Ft 

- Leo-Trade 2000 Kft.  8400 Ajka, Szabadság tér 20.   bruttó 1 380 000 Ft 

- Teleshop Kft.   8400 Ajka, Szabadság tér 12.   bruttó 1 309 000 Ft 

 

  

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az előzetes utána járásoknak köszönhetően 

kiderült, hogy lehetőség van a pályázat keretein belül külföldről is árajánlatot kérni, mely mint látható, a 
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csónakok esetében meg is történt. Továbbá elmondta, hogy mint mindig, az eszközbeszerzések esetében is a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a nyertes pályázat. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök az előzőek értelmében: 

 

Szavazásra bocsájtotta az MMRybárstvo s.r.o. megbízását a csónakok leszállítására. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az az 

MMRybárstvo s.r.o. megbízását a csónakok leszállítására 

 

Szavazásra bocsájtotta Kemper Kft. megbízását a Kertészeti eszközcsomag leszállítására. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 

Kemper Kft. megbízását a Kertészeti eszközcsomag leszállítására. 

Szavazásra bocsájtotta az informatikai eszközök megvásárlását Harmati Róbert egyéni vállalkozótól. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 

informatikai eszközök megvásárlását Harmati Róbert egyéni vállalkozótól. 

 

Előzőeket követően szavazásra tette fel, hogy a vezetőség megbízza őt az eszközbeszerzésekkel kapcsolatos 

szerződések megkötésére. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Pákai 

Zoltán ügyvezető elnök megbízását az eszközbeszerzésekkel kapcsolatos szerződések megkötésével. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a kivitelezővel történt személyes egyeztetést 

követően azt az információt kapta, hogy a halőrház és környezete körüli munkálatok 2020. január végére elérik 

a 25%-os készültségi szintet. 

 

Elmondta, hogy a halőrök részére szükség lesz irodakonténert bérelni, amíg az építkezés be nem fejeződik. 

Ennek előzetesen utána járt, havonta 50 000 Ft+áfa lenne a bérlés díja, és körülbelül 6 hónapig lenne rá 

szükség. Szavazásra bocsájtotta. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 

irodakonténer bérlését 50 000 Ft+áfa áron a halőrök részére a pályázattal kapcsolatos felújítások 

befejezéséig. 

 

2. Horgászrend és tagdíjak módosítása 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a Vezetőség, valamint a Fegyelmi Bizottság előzetes 

egyeztetését követően az Egyesületi Horgászrendben, valamint a Vendég Bojlis Horgászrendben a következő 

módosításokat, kiegészítéseket javasolták: 

 

Egyesületi Horgászrend módosítási javaslatai: 

 

„Pontymatrac” javítása „halvédelmi matrac”-ra mindenhol. 

A halvédelmi matracot a horgászat megkezdésétől a vízpatron készenlétben kell tartani. 

A fogási naplóba be nem írt, a horgászat ideje alatt szákban tartott nemes hal hallopásnak minősül. 

A szákban tartott, elpusztult nemes hal esetén kötelezően értesíteni kell a halőrt, aki eldönti, hogy engedélyezi-

e a horgászat folytatását. 

Az egyesület tavai környezetében a gyomirtó használata tilos! 

Harcsa horgászata esetén kötelező a minimum 1 méter x 2 méteres horogszabadító matrac (ponyva). 

December 01-től következő év február 28-ig (szökő évben 29-ig) csónak használata tilos. 

Kötelező az éjszakai horgászhely kivilágítása jól látható módon, mások zavarása nélkül. 
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Csónak kölcsönzésekor a csónak esetleges sérüléseit, hibáit a halőrnek jelezni kell, ellenkező esetben az éppen 

azt használó horgászt terheli a felelősség és a csónakban okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

Az a horgász, aki horgászállásán elsőbbségi joggal rendelkezik és tárgyében a második felszólítást kapná, a 

stégnyilvántartásból törölve lesz. A felszólítás költsége a horgászt terheli. 

Egy horgász tavanként maximum két horgászálláson szerepelhet. Egyiken, mint elsőbbségi joggal rendelkező, 

másikon, mint vendég. 

Az a horgász, aki ellen fegyelmi eljárás indult és vétkessége bebizonyosodott, horgászállásának elsőbbségi, 

valamint stégtársi jogát is elveszíti. 

Egy horgászálláson – igény esetén – legkevesebb két horgásznak kell elsőbbségi jogot biztosítani – törlése. 

Csalihalról közvetlenül a horgászat megkezdése előtt kell gondoskodni. – törlése 

 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta az Egyesületi Horgászrend módosítási tervezetét. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 

Egyesületi Horgászrend módosításait. 

 

 

Vendég Bojlis Horgászrend módosítási javaslatai: 

 

A saját csónak használati díja törlésre kerül. 

A 24 órás bojlis napijegy ára 4500 Ft-ról 5000 Ft-ra emelkedik. 

December 01-től tárgyévet követő év március 1-ig vendég bojlis horgászatra nincs lehetőség (a vezetőség ettől 

azonban eltérhet). 

H bója használata tilos, horgászonként maximum 2 db dőlő bója használata engedélyezett. 

A bóják és a szerelékek elhelyezése csak szektoron belül engedélyezett. 

A szektorbójákat tilos áthelyezni. Áthelyezésük a horgászat azonnali befejezését vonja maga után. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta a Vendég Bojlis Horgászrend módosítási tervezetét. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 

Vendég Bojlis Horgászrend módosításait. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy az egyesület jelenlegi gazdasági helyzete nem indokolja a 

tagdíjak, valamint szolgáltatási díjak emelését, ezért azokban (a bojlis jegyár emelkedésén kívül) nem javasolt 

változtatást, azonban az új belépők halasítási hozzájárulását 82 000 Ft-ról 90 000 Ft-ra emelné. 

 

Miután javaslataival a jelen lévők egyetértettek, szavazásra bocsájtotta azokat. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 

halasítási hozzájárulás 82 000 Ft-ró 90 000 Ft-ra történő emelését, valamint, hogy a tagdíjak és szolgáltatási 

díjak összege 2020-ban is változatlan marad. 

 

3. Vegyes ügyek 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta Szikra Brigitta irodai adminisztrátor nettó munkabérének 10 %-kal, 

az egyszerűsített foglalkoztatásban levő halőrök napi bérének 15 %-kal történő emelését, majd szavazásra 

bocsájtotta azt. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 

Szikra Brigitta irodai adminisztrátor nettó munkabérének 10 %-kal, az egyszerűsített foglalkoztatásban levő 

halőrök napi bérének 15 %-kal történő emelését. 
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Pákai Zoltán ügyvezető elnök felolvasta Magyaróvári Márton, Torma Róbert, Rostási Szabó József, Rostási 

Szabó Péter, Bodó Imre László, Vágner Béla, valamint Varga Benjamin Roland és Cser Dávid tagfelvételi 

kérelmét.  

 

Havasfalvi András valamint Rindermojzer István vezetőségi tagok jelezték, hogy egy-egy megbízható, 

sporthorgászatot folytató ismerősük szintén szeretne tagnak jelentkezni egyesületünkhöz, mellyel kapcsoaltban 

a kérelmet e-mailben küldik el. Havasfalvi András Lévai Andrást, Rindermojzer István Dombi Zsoltot 

javasolta felvételre.  

 

Mivel kivetni valót nem találtak, Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta nevezettek felvételét 

egyesületünkbe. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 

Magyaróvári Márton, Torma Róbert, Rostási Szabó József, Rostási Szabó Péter, Bodó Imre László, Vágner 

Béla, Varga Benjamin Roland, Cser Dávid, valamint Lévai András és Dombi Zsolt 2020. évtől történő 

tagfelvételét egyesületünkbe. 

 

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök kellemes ünnepeket kívánva 

megköszönte mindenkinek a részvételét, majd a vezetőségi ülést 19 óra 35 perckor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szikra Brigitta 

jegyzőkönyvvezető 
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