
szavazilssal, 12 igen szavazattal, 4 ellendben, 3 tart6zkod6s mellett nem j6rult hozza a
hangfe lvdtel k6 sz itesehez.
- Rombauer Tam6s elmondta, hogy a teny6sztesi szabiiyzat modosit6sa harmadszor
szerepel napirenden. A NEBIH-161 kapott inform6ciok szerint 20I5. janu6r 1-j6tol azonfajt6k
esetdben, amelyek nem kothetok hivatalos tenydsztesi szab|lyzathoz, a lovak loirtlevele nem
fog szfxmazasl rgazolni, csak a15 apjat es anyj6t tartalmazza majd, fajta megieloldse n6lktil.
Hivatalos tenydsztesi szabillyzatmeglete esetdn a jelolds 4.000,,- Ft-al olcs6bb, a MALE pedig
kdsobb jogosult igdnyelni a23.000,- Ft/h6 osszegu tenyesztdsben tart6si t6mogat6st.

Parti Imre kdri a 4. napirendi pont levdteldt, szerinte ebben csak o 6rintett; m6s
tenydszto tgazfn nincs is, o pedig nem kiv6nja ezt a napirendet t6rgyalni.
- Molndr Ferenc is t6mogatja a 4. napirend tdrldsdt.
Rombauer Tam6s szavaz6sra bocsajtja a 4. napirendi pont tirgyalfts6nak levdteldt. Ezt 12
igen, 1 nem 6s 6 tartozkod6s mellett akozgyil6s elfogadta.

dr. Farag6 Istv6n:
A jelen kozgyil6s dsszehfvSs6ra a meghivoban ismertetett okok miatt, a Kom6rom-Esztergom
Megyei Foiigydszdg tital a Tatabitnyai Tdrvdnysz6k vegzese ellen benyrijtott fellebbez6s
miatt, az egyesiilet kozhasznujog6ll6s6nak megorzese erdekeben volt sziiksdg. A modositott
alapszab6ly tervezetdt, valamint a m6dositott 2012. dvi besz6molot ds a m6dositott 2013. dvi
kdzhasznus6gi jelentdst a honlapon mindenkt elozetesen 6ttanulmfnyozhatta, valamint a
tags6g reszere elozetesen ezeket az anyagokat megktildtdk. Az Alapszabiily modosithsat a
kdvetkezok:

A 4.$-ban javasoljuk torolni az utols6 kdt francrabekezd6st,
a 7.$ ds 10.$ egym6ssal osszefiiggoen javasoljuk modositam,
a 13.$ javasoljuk kiegeszitent aktzirhsi eljar6s r6szletes szabfiyaival,
a 17 .$-t javasoljuk kiegdsziteni az elnoksdgi hatitrozatok meghozatalixal, kozlesdvel,
nyilv6nt artdsilal, valamint az elnoksdgi iilds nyilv6noss6gdval kapcsolatos
rendelkezdsekkel.
a 27.$-t, b6r vdlem6nyiink szerint a kor6bbi Alapszabaly is tartalmazta, javasoljuk

kiegdsziteni az egyesiilet eredmdnydnek oszthatatlans6gdval kapcsolatos
rendelkezdssel.

1. napirend
- Rencs6r K6lm6n tobbszor felveti a kdrd6st, hogy legitim-e az uj elnoksdg.

dr. Farago Istv6n ismdtelten kozli, hogy a mindenki altal ismert, az iigydszsdgi
fellebbezdsre tett 6szrev6tel rdszletesen tartalmazzajogi 6ll6spontj6t, ahhozhozzdtenni
nem tud ds nem is kiv6n. Bdrci Ballzs elmondja, hogy szerinte nem legitim a
szervezet, keri errol dr. Farago Istv6n v6lemdny6t, valamint kerdezi, hogy van-e
megbizitsi szerzod6se, es az egyes tagokat vagy az igyvezetot kdpviseli.
dr. Farago Istv6n: az alapszabfiy modosit6sa 6s a kozhasznf jogdllSs megszerzesere
szol a megbizhsa.
A vezetosdg legitimit6s6val kapcsolatban hivatkozik a fenti biros6gi beadvf nyra.
G6l Imre bejelenti, hogy Rencs6r K6lm6n tigydszs6gr vtzsgttlatot kezdemlnyezet az LrJ
vezetos6g megv6laszttshval kapcsolatban, ezert nem lefutott kerdds a jelenlegi

elnoksdg legitimit6sa

A kozgyulds ezek ut6n nyilt szavazdssal, egyhangulag meghozta az alirlrbr
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