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Szám: E/06/2020.12.04. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2020.12.04-én 17 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     
Rindermojzer István vezetőségi tag     

Sass Gábor vezetőségi tag 

Zsoldos Attila vezetőségi tag   

Szikra Tibor vezetőségi tag 
Havasfalvi András vezetőségi tag 

Baracska Ádám vezetőségi tag 

Valler Zoltán 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. Irodai helyiség adásvételi előszerződése 

 
1. Irodai helyiség adásvételi előszerződése 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a napirendi pont keretein belül arról tájékoztatta a vezetőség jelen lévő tagjait, 

hogy a mindegyikük által ismert, irodahelyiséggel kapcsolatos adásvételi előszerződésben Takács Miklós által 
vállalt, 2020. december 31-i határidővel meghatározott tehermentesítés végett a napokban ismételten felkereste 

fent nevezetett, hogy érdeklődjön, mikorra várható a szóban forgó ingatlan tehermentesítése. Takács Miklós 

ekkor közölte vele, hogy a tulajdonában lévő ingatlan az irodahelyiséggel együtt már meg lett hirdetve 
eladásra, s a tehermentesítést várhatóan nem tudja teljesíteni fenti határidőig. 

 

Előzőek értelmében Pákai Zoltán ügyvezető elnök javasolta az egyesület vezetősége és Takács Miklós között 
korábban létrejött szóbeli megállapodás szerint, a 2015. szeptember 28-án megkötött előszerződésben foglalt 

tehermentesítés 2020. december 31-i határidejének közjegyző által okiratba foglalt szerződés 2021. március 

31-ig történő meghosszabbítását. Miután javaslatával minden jelen lévő vezetőségi tag egyetértett, Pákai 

Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta azt. 
 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 

2015. szeptember 28-án létrejött előszerződésben foglalt, Takács Miklós általi tehermentesítés 2020. december 
31-i határidejének közjegyző által okiratba foglalt szerződés meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 

 

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a 
részvételét, majd a vezetőségi ülést 18 óra 05 perckor bezárta. 

 

 

k.m.f. 
 

 

Szikra Brigitta 
jegyzőkönyvvezető 
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