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Szám: E/02/2020.02.10. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2020. 02.10-én 17 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 

Valler Zoltán vezetőségi tag 

Havasfalvi András 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 8 fővel jelen 

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

Napirendi pontok: 

  

1. Közgyűlésen felvetett kérdések megtárgyalása 
2. 2020. évi szolgáltatási díjak meghatározása 

 

 

1. Közgyűlésen felvetett kérdések megtárgyalása 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy mint az ismert, Varga László egyesületi tagunk a közgyűlésen 

érdeklődött afelől, hogy nincs-e lehetőség az éjszakai jegy eltörlésére, ahol ígéretet tett arra a vezetőség, hogy 
egy következő ülés keretein belül megtárgyalják a felvetést. 

 

A jelen lévők egyhangú javaslata szerint a vezetőség a korábbi évek gyakorlataira hivatkozva nem kívánt 
változtatni az éjszakai horgászat szabályain, továbbá indokoltnak sem látta az éjszakai jegyek eltörlését.  

 

2. 2020. évi szolgáltatási díjak meghatározása 

 
Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az előzetesen, a vezetőség által nem 

hivatalosan megtárgyalt szolgáltatási díjak összegére a következők voltak a javaslatok. 

 
Felnőtt és ifjúsági napijegy, valamint a 24 órás felnőtt és ifjúsági napijegy összege változatlan, azaz 4000 Ft, 

valamint 5500 Ft maradna.  

A 24 órás bojlis horgászjegy árát 5000 Ft-ra emelnék, cserébe a saját csónak használati díj törlésre kerülne. 

Az éjszakai kiegészítő jegy vendégeknek és tagoknak is változatlan áron kerülne kiadásra, előbbi 2000 Ft-os, 
utóbbi pedig 800 Ft-os áron. A következő tételek szintén nem változnának: gyermek napijegy – 1000 Ft, 

gyermek sportjegy – díjmentes, 24 órás csónak bérlés – 1500 Ft, csónakbérlés nappalra vagy éjszakára – 1000 

Ft, csónak bérlés fél napra – 500 Ft, csónak bérlés etetés céljára – 300 Ft, pontymatrac bérlés - 500 Ft, 
pontybölcső bérlés – 1000 Ft, pergető sportjegy – 2000 Ft.  

A horgásztanya felújítását követően a szobák bérlése 5000 Ft/fő-re emelkedne felnőttek esetében, gyermekek 

részére pedig 2500 Ft-ra. Amennyiben 2 vagy 3 ágyas szobát egy fő bérelne, úgy a díja 10000 Ft/szoba. A 
fürdés egyesületi tagoknak 500 Ft-ba, vendéghorgászoknak 1000 Ft-ba kerülne, a tanyán történő 
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áramvételezés díja pedig 2000 Ft-ra emelkedne a tavalyi 1000 Ft-ról. Továbbá többek javaslatára bevezetésre 

kerülne a hulladéklerakási díj, valamint az akkumulátor töltési díj, mindkettő 500-500 Ft-os áron.  

 
Miután hozzászólása és ellenvetése a jelen lévők egyikének sem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök 

szavazásra és elfogadásra bocsájtotta a 2020-ra tervezett szolgáltatási díjakat. 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 
következő, 2020. évi szolgáltatási díjakat:Felnőtt és ifjúsági napijegy (nappali horgászatra) - 4 000 Ft, 24 órás 

napijegy (felnőtt és ifjúsági) - 5 500 Ft, 24 órás bojlis jegy (felnőtt és ifjúsági) - 5 000 Ft, éjszakai kiegészítő 

jegy vendéghorgászoknak (csak felnőtt vagy ifjúsági napijegy mellé) - 2 000 Ft, gyermek napijegy (3 kg egyéb 
hal elvitelére jogosít) - 1 000 Ft, gyermek sportjegy (hal elvitelére nem jogosít) – díjmentes, éjszakai kiegészítő 

jegy tagoknak- 800 Ft, saját csónak használata (vendéghorgászoknak) – díjmentes, 24 órás csónakdíj 

(tagoknak és vendégeknek egyaránt) - 1 500 Ft, csónakdíj nappapra vagy éjszakára (tagoknak és vendégeknek 

egyaránt) - 1 000 Ft, csónakdíj fél napra (tagoknak és vendégeknek egyaránt) - 500 Ft, csónakdíj etetés 
céljára - maximum 30 perc (tagoknak és vendégeknek egyaránt) - 300 Ft, zállás felnőtteknek (fürdő-, társalgó- 

és áramhasználattal) - 5 000 Ft/fő/nap, szállás 14 év alatti gyerekeknek (fürdő-, társalgó-, konyha és 

áramhasználattal) - 2 500 Ft/fő/nap, egész szoba foglalása egy fő részére - 10 000 Ft/nap, fürdő használat 
vendégeknek - 1 000 Ft/fő/alkalom, fürdő használat egyesületi tagoknak - 500 Ft/fő/alkalom, akkumulátor 

töltés - 500 Ft, hulladékkezelés díja (szemeteszsákot az egyesület biztosít) - 500 Ft/zsák, pontymatrac bérlés - 

500 Ft/fő/nap, pontybölcső bérlés - 1 000 Ft/fő/nap, pergető sportjegy (május 1-től november 30-ig) - 2000 Ft, 
áram használati díj (horgásztanya udvarán belül) - 2 000 Ft/nap. 

 

 

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a 
részvételét, majd a vezetőségi ülést 18 óra 10 perckor bezárta. 

 

 
 

k.m.f. 

 
 

Szikra Brigitta 

jegyzőkönyvvezető 
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