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Szám: E/03/2020.03.10. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2020. 03.10-én 16 óra 30 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa 

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

     

Jelen vannak:       
Pákai Zoltán ügyvezető elnök     
Szikra Tibor vezetőségi tag 

Valler Zoltán vezetőségi tag 

Havasfalvi András vezetőségi tag 

Baracska Ádám vezetőségi tag 
Doszpoth György 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. Halasításra beérkezett árajánlatok kiértékelése 

 

1. Halasításra beérkezett árajánlatok kiértékelése 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök felkérte Szikra Tibor vezetőségi tagot, hogy ismertesse a halasítással 

kapcsolatban beérkezett árajánlatok tartalmát. 
 

Szikra Tibor vezetőségi tag tájékoztatta a jelen lévőket, hogy 4 helyre került árajánlatkérés kiküldésre 

(Czikkhalas Kft. /Czikk László/, Halászmester Kft /Balassa Péter/., Magyar Halgazdálkodási és 
Természetvédelmi Kft. /Killer Gábor/, Carp Produt Kft. /Rémes Árpád/, és két helyről érkezett vissza érvényes 

ajánlat, melyek a következők: 

 
Czikkhalas Kft.  3 nyaras ponty   bruttó 787 Ft/kg 

süllő    bruttó 3780 Ft/kg 

csuka    bruttó 2310 Ft/kg 

keszeg    bruttó 682,5 Ft/kg 
takarmányhal   bruttó 262,5 Ft/kg 

 

Carp Product Kft. 3 nyaras ponty  
tavaszi telepítés  bruttó 630 Ft/kg 

    nyári telepítés  bruttó 798 Ft/kg 

    őszi telepítés  bruttó 662 Ft/kg 

   csuka     bruttó 2310 Ft/kg 
   süllő    bruttó 3360 Ft/kg 

   keszeg    bruttó 683 Ft/kg 

   vegyes fehér takarmányhal bruttó 231 Ft/kg 
 

Továbbá külön árajánlatot kért Vöröskői Józseftől (Naturvad Kft.) a szokásos tőle megvásárolandó 3500-4000 

kg 3 nyaras (1,8-2 kg egyedsúlyú) őszi pontyra, mely várhatóan október 20. és november 10. között kerülne 
telepítésre tavainkba 661,5 Ft/kg áron. 
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Az előző évek tapasztalatai alapján javasolta a Carp Product Kft.-vel történő szerződéskötést 2020-ban is, 

valamint Vöröskői Józseftől a további 3500-4000 kg őszi ponty megvásárlását, melyet Pákai Zoltán 

ügyvezető elnök szavazásra is bocsájtott. 
 

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

Carp Product Kft.-vel történő szerződéskötést 2020-ban is, valamint Vöröskői Józseftől a további 3500-4000 

kg őszi ponty megvásárlását. 
 

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a 

részvételét, majd a vezetőségi ülést 17 óra 10 perckor bezárta. 
 

 

 

k.m.f. 
 

 

Szikra Brigitta 
jegyzőkönyvvezető 
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