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Szám: E/05/2020.07.30. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2020.07.30-án 18 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     
Baracska Ádám vezetőségi tag 

Havasfalvi András vezetőségi tag 

Valler Zoltán vezetőségi tag 

Szikra Tibor 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. MOHOSZ „Szolgálati járművek, valamint tartozékaik beszerzése” pályázat 
 

 
1. MOHOSZ „Szolgálati járművek, valamint tartozékaik beszerzése” pályázat 
 
Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a tavalyi évben a MOHOSZ részéről történt egy igényfelmérés 

a halőrzést segítő eszközöket, valamint járműveket illetően. Akkor a vezetőség a kiírt pályázat szerint elnyert 

aggregátor, fűkasza és láncfűrész mellett egy robogó és egy nagy méretű utánfutó szükségét is jelezte, 
melyekre szintén pályázat keretein belül nyújtotta be igényét. A vírus miatt a döntés a MOHOSZ részéről 

elhúzódott, azonban minap megérkezett e-mailben az értesítés, miszerint sikeres pályázatot nyújtottunk be és 

elnyertük a szóban forgó robogót és utánfutót is, melyek esetében 50-50% önrész megfizetése szükséges az 

egyesület részéről.  
 

A Piaggio Typhoon 50 2t E41 típusú robogó ára így 389 954 Ft, az ALFA 13616MN.75L típusú egytengelyes 

fék nélküli utánfutóé pedig 261 259 Ft. A MOHOSZ részéről az eszközök átadásának és a Használati 
szerződés aláírásának a feltétele a használati díj kifizetésének határidőre, mely a kiállított számla alapján 2020. 

augusztus 4-e. 

 
Érdeklődött a vezetőség jelen lévő tagjainál, hogy korábbi igényeink és a benyújtott pályázat alapján továbbra 

is egyetértenek-e fent nevezett eszközök pályázati úton történő beszerzésével. 

 

Miután a jelen lévők vezetőségi tagok továbbra is támogatták a robogó és az utánfutó beszerzését, Pákai 

Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta a használati díj megfizetését és a Használati szerződés 

aláírását. 

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

MOHOSZ „Szolgálati járművek, valamint tartozékaik beszerzése” pályázat keretein belül elnyert Piaggio 
Typhoon 50 2t E41 típusú robogó, valamint ALFA 13616MN.75L típusú egytengelyes fék nélküli utánfutó 
használati díjának kifizetését, valamint a Használati szerződés aláírását. 
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Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a 

részvételét, majd a vezetőségi ülést 18 óra 25 perckor bezárta. 

 
 

 

k.m.f. 

 
 

Szikra Brigitta 

jegyzőkönyvvezető 
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