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Szám: E/01/2020.01.31. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2020. január 31-én 16 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, 

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

  

Jelen vannak:       
Pákai Zoltán ügyvezető elnök     

Sass Gábor vezetőségi tag 

Scheck Roland vezetőségi tag 

Szikra Tibor vezetőségi tag 

Nagy István vezetőségi tag 

Doszpoth György vezetőségi tag 

Baracska Ádám 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. Javasolt közgyűlési kiegészítő napirendi pont elfogadása  

 

2. Egyéb ügyek 

 

1. Javasolt közgyűlési kiegészítő napirendi pont elfogadása 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy dr. Deák József ismert okok miatt írásban 

lemondott az egyesület elnöki tisztségéről. Ezt követően Nagy Károly egyesületi tag az egyesületi 

Alapszabály, valamint Választási Szabályzat értelmében kérvényezte egy kiegészítő napirendi pont – Elnök 

választása - kitűzését a közgyűlésen. Szavazásra bocsájtotta annak elfogadását. 
 

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

javasolt kiegészítő napirendi pont – Elnök választása – kitűzését a 2020. február 9-én tartandó egyesületi 

közgyűlésen. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta dr. Deák József tiszteletbeli tagként, valamint tiszteletbeli elnökként 

történő megválasztását a közgyűlésen.  

(Javaslatával a vezetőség jelen lévő tagjai egyetértettek.) 
 

2. Egyéb ügyek 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy ismét érkezett 6 db tagfelvételi kérelem, név szerint Farkas 

László, Torma Benjamin, Majer Antal, Barcza Krisztián, Tóth Miklós, valamint Szabó Norbert 

horgásztársaktól. Kérelmeik felolvasását és megvitatását követően szavazásra bocsájtott fent nevezett 

személyek felvételét egyesületünk tagjai közé. 

 

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

Farkas László, Torma Benjamin, Majer Antal, Barcza Krisztián, Tóth Miklós, valamint Szabó Norbert 

felvételét egyesületünk tagjai közé. 
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Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a 

részvételét, majd a vezetőségi ülést 16 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szikra Brigitta 

jegyzőkönyvvezető 
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