JEGYZdKONW

mely kdsziilt:
aMagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.00 6rakor
a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6vesrendes Kiizgyiil6s6n, mely
a2015.m6rcius28-6n 13.30 6rira, azonoshelyszinnelosszehivott,de
"
hatfrozatkeptelens6gmiatt elnapolt til6s folyatdsa,vfitozatlan napirenddel.
Jelenvan:
40 f5 rendestag, (melt6keltj9lenl6ti iv szerint)
2 fo trszteletbelitag
jogosult tagok szftma 40 f6
SzavazSsra
RombauerTam6s elnok koszonti a meghivott vend6geket,a tiszteletbelitagokat, a d6lelotti
eloadoit 6s minden rdsztvev6t.Ktildn koszonti Dobos J6zsefetaFriz Egyesi.ilet
*"d*"d"y
elndket.
A levezet6elndknek a kozgyul6s RombauerTam6selnokot, nyilt szavaztssal,egyhangirlag
elfogadja.
A levezetoelnok meg6llapitja,hogy akozgyril6shatfirozatk6pes.
A Kozgyulds nyilt szavazhssal,egyhangrilag elfogadja jegyzlkonywezetonek Fiilop Livrirt,
majd jegyzok6nyv hitelesit6nek jelentkezo Jakab Ildik6t egyhangri szavazhssal6s Kir6ly
Lfszlot 1 f6 tart6zkod6smellett.
Ezt ko v et6en szavazatszfimliilokat v6l aszt a kd zgytil 6s.
Szavazatszamliio Bizotts6g tagjai: Sz5llosi Arpad (4 fo tartozkod6s6val)6s Erdei Mih6ly (3
fo tartozkod6s6val).
L. napirendi pont: Nupirend elfogaddsa
tet intve, hogy a kOzgyul6sa 2015. m6rcius 28. 13.30 orai hatftrozatk6ptelenkozgyulds
illetve rij napirendi pont
ismdtelt dsszehivfsa, ez6rt nincs mod a napirend megvfultoztatftshra,
felv6tel6re
A kozgyrilds ezekut6n nyilt szavazdssal,egyhangflag meghozzaaz alfl}.bt
I"/2015.(03.28.)sz. hatirozatot
A mai kozgyuldsnapirendjea kdvetkez6:
Napirendi pontok:
1. {apirend elfogaddsa,
2. Uj tagok felvdtele
3. KKV-s nyilv6ntart6sbav6tel, l6irtlev6l kiad6skdrd6sei.El6ado: Kdrosi
MLOSZ
Krisztin i ugyu
"ret6,
munk6r61,tervek a 2015.
4. Az Elnok besz6mol6jaa 2014. 6vben'v6,gzett
evre
5. A2014. evi gazdasdgibesz6mol6megt6rgyal6sa
a) Feliigyel6 Bizotts6gjelentdse
b) A2014. 6vi gazdasiryibesz6moloelfogad6sa
6. A 2014. 6vi Kozhasznirs6gijelent6s elfogad6sa
7. A2015. 6vi gazdasdgiterv (kdltsegvetds)elfogad6sa
8. Tf$ekoztatoaz elmirlt idSszakjogi kdrddseir6l.
9. Tiszts6gvisel6kvfilasztisa.

,tQt

a) Jelcil6Bizotts6gmegv6Iaszthsa
b) Jeloltek meghallgathsa,teny6szt6sibizotts5gmegv fiasztdsa
c) Jeloltek meghall gatdsa,sport bizottsitg megv6lasztdsa
10. Egyebek
2. napirendi pont: (Ij tagok felvdtete
uyu
Ui tapok

nev
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varos
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Baranvi Piroska

8 3 1 5 Gyenesdi6s

Zalav koz 4.

2.

Bir6 Ern6

9743

Sdpte

Tulip6n u. 6.

a
1

Bodor Srira

7478

B6rdudvarnok

hrsz.
B6rd21313.

4.

Burzon Attila

5440

Kunszentm6rton

Erpart u. 31

5.

Fikikovitv Istvrin

7700

Mohfcs

Barossu. 53.

6.

Gfbris Krisztina Dr.

8440

Herend

Pf. 16.

7.

Gremix Kft.

99s3

Vasszentmih6lv

Fo utca48.

8.

J6nr[sMelinda

2835

Kom6rom

Tdrok lgnhc u. 41.

9.

Kucsora Isfvrln

6800

H6dmez6v6s6rhelv Tanya 1154

10.

Lambizi Artemisz

2371

Dabas

Alsobab6d 2l .

11

Lengvel Andor

s 340

Kunhegyes

Ny6ru. 31

12.

Marton Agoston

9733

Horvifizsid6ny

Marton- szallils0 132I 26.hrsz.

13.

Mikosevitv Antal

6s00 Baia

Il. Korzet , Tanya57.

t4.

Rfskv P6ter Zoltiln

8227

Felsodrs

Mdnesu. 1532hrsz.

15.

Turi D6nesPril Dr.

7500

Nagyat6d

Temesv6riu. 16.

16.

Veres Vivien

3534

Miskolc

Kiss-t6bornokutia 39

17.

Vfs Istvfn

8776

Bocska

Szechenyrkoz2.

A jelenl6v6 fj tagok bemutatkozisa ut6n a kozgyrilds nyilt szavazfssal, egyhangulag a
kovetkezo hatftro zatot hozza:
212015.(03.28.\ lz. hatfrozat
j
g tagSaisor6bafelvette.
egyhangrila
a
K6zgytil6s
A elentkezoket

3. napirendi pont: KKV-s nyilvdntartdsba vtitel, bfulevdl kiadds kdrddsei.
Korosi Krisztina ismerteti a l6utlev6l kiadSs jogszabitlyi h6tterdt. Az MLOSZ alapesetben
brutt6 5.000 Ft-drt tervezi a l6irtlevelekkiadds6t.
Rombauer Tam6s elmondja, hogy a NEBIH levelben kereste meg az egyestiletekvezetoit,
nyilatkozzanak azzal kapcsolatosan,hogy kivel szeretndkki6llitatni a l6ritleveleket. Ezt a
ddntdst a kozgyrildsre,illetve az elndks6grebizza, ezdrt fontos a mostani tttjekoztaths.Az
MLOSZ csak az fajtateny6sztoegyestiletekl6ritleveleit illlitnaki.
Mih6k Csaba:milyen 6tfut6si idoben adn6kki?
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Korosi Krisztina elmondja,hogy jelenleg 21 naposhatfiridovelkellene v6llalj 6k a ki6llit6st, ha
minden adatrendelkeze$e all.Ez ritkdn tortdnik fleg, gyakori a tobb h6naposvtuakoztts.Az
MLOSZ eset6ben60 napn6lrovidebb idot kell, hogy igdnybevegyen.Ez ajelenleg tervezetl
szoftverfejlesztdssellesz megoldott.
G6l Imre: a lovak irtirilsffikit6l kell kdrni?
K6rosi Krisztina: Megbiz6sesetdnazMLOSZvegzi majd az ffiirdstis.
Bodor S6ra:A sz6rmazhsilap pluszkdltsdgetfog jelenteni?
JakabIldik6: J6 lenne,ha az ritlevdl tartalmaznda vdrvizsgfiat eredmdny6tis.
RombauerTamS:s:A verkfurtyaszftmaszerepelazutlevelben,ennekmost is van helye, a DNS
ktrtya adataitviszont azlnllzetek nem adj6k ki, csak teny6sztoszervezeteknek,6s
hat6s6goknakaz egeszvil6gon.Valdban sok a probldmaa l6ritlev6lkiadixilal kapcsolatosan,
ez illtalftbanadatszolgfitat6sihi6nyoss6gravezethet6vissza,sajnosa lotulajdonosoksem
v6tlenek.Egy adatbdzisbolcsak olyan adatokatlehet letdlteni, melyet elozoleghiteles
adatokb6lbeletoltottek,nincsenekcsod6k.Segitstika munk6t, pontos adatszolg6ltat6ssal.
Mihok Csaba:a lovak ffiirfsmetodikf4anemjo, mivel a vevo nem iffiaAt a v6s6roltlovat"Az
elad6nakkellene inditani az ffiirf,st(betdtlappal).Sajnosa vev6 ezt gyal<ranelmulasztja.
jo lenne,haegyszerubblenne
Kir6l]l L6szlo: nem kellene60 napot vfrni a l6ritlevelkiad6sftra,
a rendszer.
Korosi Krisztina: Az ertekesitdsta Tarthskijelentds-bejelent6snyomtatv6nyonlehet vdgezn|
30 nap alattki kell tudni adni azutleveleket.
A 4312014.(XII.29)FM rendeletbenfoglalt t6mogat6sokkalkapcsolatbanelmondja:
- A tenydsztdsszervezdsi
rendeletrijra 61.A KKV-s nyilatkozatokatrijra be kell kdrni
a tagokt6l, melynek fj neve:,,T6mogatottszolg6ltat6sig6nybev6teldreir6nyulo
k6relem"
A t6mogatdsokb6la lehivhat6 dsszeg25 o/o-kalnovekedett.
Az egyesiilet altal ig6nyelhetotenyeszkancl,kut6ni t6mogatfs 20 e Ft/egyed.
t6mogatott.
A DNS ellenorzds100 o/o-osan
A mdnvizsga tirmogatisa villtozott ( 30-70 o%-osvolt, felkdszitds esetdn:5O0e
Ft/egyed).
Az egyesiiletfeladatakialakftani a m6nvizsgatdmogat6sfeltdteleit.
Csikokjel6l6se:6 e Ft/egyed.
Ktilfbldi lovak magyaror szftginyilv6ntart6s6nakko ltsdgei ndvekedtek.
A KKV-s nyilatkozatokat be kell gyujteni a tagoktol. (Kell hozz6: MVH regisztrfrcro,
Teny6szetk6d,l6tart6sihely bejelento
RombauerTam6s:A mdnvizsgatamogat6sut6fin ansztrozott.Ninc s az atoke az egyesiiletben,
ami erre fedezetettudna nyrijtani, ezdrt ezzel a lehet6s6ggelkorlifiozottan dlhetiink.
G6l Imre: mfr az eIo szelekci6n6lkellene,hogy a tulajdonosokkapjdk meg atftmogatdst.
Korosi Krisztina Az OLIR adataival kapcsolatban hozzffieszi, hogy tervezett a mdneskonyv
kiad6shoz az OLIR adatai sztiksdgesek,melyek sokszor hi6nyosak, a fajta megieloldse
sokszortdves. Jelenlegmdg 12.000lo adataitkell atneznt.Az adatfelvdtelirendszernem volt
egysdges.Meg 2000 egyedetkell 6tn6zni es az arab teliv6rek mdg hhtra vannak (13.000
egyed).A torzskdnyviszdmokbejegyzeseis fontos lenne,de ehheznincs el6g inform6cio (pl.:
'
\
B6bolna).FolyamatosanegyeztetnekRombauerTam6ssal.
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Rombauer Tam6s bemutatja, hogy addig, amig a mdneskdnyv nem jelenik ffieg, addig a
rnww.shag)ra.info oldalon talalhato adatbazisban mindenki meg tudja keresni az altala
kiv6lasztott egyed szirmazisffi a csalfdalapitokanc6ig,vagy a vonalalapitom6nig.
A tfjdkoztatot alevezetoelndk megkoszonte,hatfnozatotnem hoztak.
4. napirendi pont: Az Elndk beszdmolfja a 2014. tivben vdgzettmunkdrdl, tervek a 2015.
dvre.
RombauerTam6s: tftjekoztatjaa tagokat,hogy 2014.6vbena csik6szaporulat116 egyedvolt,
ebb6l 61 mdncsik6tds 55 kancacsik6tregisztrilltak.
sikeresvolt. Az operatfvlebonyolit6sta
AzBuropa Champion6tusa kdzonsegszitmA.ra
decemberielnoksdgitil6s eredmdny€utfnaMdnesbirtokvdgezte.AzEgyesiilet500 e Ft-tal
az ISG pedig 5.000 eur6val. Sokan jelezte\ magyarnyelvri kifr5s
tdmogattaa rendezvdnTrt",
hijfunnemtudtak arendezv6nyrol,inform6ci6 csak az ISG honlapj6nvolt tal6lhat6.A
pdnteken,ndgy nyelven zajlSlobiriiatot ds bfroi tov6bbkepzestsajnoskevds hazartenyeszto
haszniita ki.
(2013) tartottunk
Teny6szszeml6tkor6bbanKaposv6ron(2011) 6s H6dmezov6s6rhelyen
kihaszn6lvaaz orsz6gosilllxtenydsztdsiki6llit6sok adta elonyet,l6togatottsftgffi,igy ezekaz
egyesiilettinkszhmira finanszirozhatokvoltak, kevesebbkoltsdggelj6rtak.
A Torvdnyszdk2014. szeptember2-frnkeltezettleveldbenhi6nyp6tl6strendelt eI, az uj
alapszab6lyelfogadlsfra es az rij szervezetfeliilitt.sira 30 nap 61ltrendelkezdsre,melyre
tov6bbi 15 naposhaladekotkaptunk.Nem csak az idovel val6 versenyfut6s,hanemaz
Ugydszsdgen6s a Bir6s6gontett feljelentdssem k6nnyitette ahelyzetet.
Vdgtil elfogadtukazuj alapszabalyt,ds sikeriilt rij tisztsdgviseloketvfiasztartunk.
A kimutat6sokban szereplo letszftmadatokcsak az Egyesiilet tagjainak lovait tartalmazzftk,
jelenleg enndljoval magasabbahazai mai arablovak Ietszftma. '
Kiss L6szl6: a tervekr6l elmondja,hogy szdlesftenikell a lovaink ismertsdgdt.A friz show-n
arablovak is rdszt vettek 2014-ben,ezt b6vitendnkaz iddn.
Erositeni kell a kapcsolatokata tagok 6s az elnoksdgkdzott, a bizotts6gokkalegytitt kell, 6s
lehet megoldani a gondokat. A kommunik6ci6 nem felhotlen. Hfiozatot kellene fel6llftani,
ahol a tdrsdg teny6sztoijobban egytitt tudnak mtikddni. Fontos, hogy a nagy tenyeszt6kkel
(pl. : B6boln6val)legyenj o kapcsolat,a fajtanaksztksdge van torzsmdnesre.
fokoz6saa cdl.
A sportbanis a 166llom6ny hasznosithatos6gfinak
Rombauer Tam6s: Ez 6v augusztus22-23-in a friz egyestilettelkozosen teny6szszemllt
terveziink.Dobos J6zsefaFriz EgyestiletelndkefelajSnlottaardszv5tellehetosdgdt.
Dobos J6zsef elmondja: nincs kommunikfcio es osszefog6sa teny6szt6kndl.Meg kell
.
i smertetni a fajtf* (rekl6mok, rendezvdnyek)
RombauerTam6s:Az idei terveinkr6l dioh6jban:
Bej6ratott, sikeres rendezvdnya Friz Show, j6 lehetosdg, cdl, hogy a rcndezvdny
menjen anezol<hoz,6sne forditva. A tenydszt6km6r idoben k6sziiljeneklovaikkal.
szeretnd,ha ez dvbenmegjelennea Shagyamdneskdnyv
Megoldandofeladat az osztrhkfedeztetdsijeggyel itthon fedezom6nek k6rd6se.
A KKV-s nyilatko zatokatatagok ktildjdk ffieg, mivel addig nem lehet palydzni.
minosftdseket.
Frissitenikell a tenydszkanca
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A honlapotfejlesztenikellene,a lehetrisdgethasznlljuk ki, pl. a tenydszt6kkiildjenek
fot6kat elad6lovaikr6l.
- A sportversenyeken
szerepl6arablovakat,- mint rdgen-kiildn 6rt6kelhediik.
- A rendezv6nyeken
is szrlmit.Sztiks6gvanahozz66rto
a tagoksegits6gdre
egyiittmiikdddsrea szinvonalasmegjelen6shez.
kapcsolatosan
nemvolt, igy a Kdzgyrilds(elenl6v637 tagJa)
K6rd6s,javaslata besziimol6val
nyilt szavaz6ssal
, egyhangllagelfogadjaa kdvetkezohatinozatot:
3I 2015.(03.28.\ sz.hattu ozat
elfogadja
olqitt a20l4.6vr6l egyhangulag
A K6zgyril6saz Elndk beszrlm
(Dr. Kiss Attila, RencsarKrilm6n,Gril Imre 16wperckort6vozott)
5. napirendipontt A 2014.Cvigazddstigiies4imol6 megtdrgtaldsa
Rombauer Tam6s ismerteti a f6kdnyvi kivonatot, megiegyezve,hogy azt a meghiv6
postaz6srinakidej6tSl a honlaponr6szletesenmindenki tndzhette,majd a kivonat f6 sorait
ismertette:
6s felszerel6sek6rt6ke 51 e Ft
143 soron: Irodai, igazgat6siberendez6sek
6rt6ke53 e Ft.
(telefon,aut6kihangosit6),az utrinukelsz6molt6rt6kcsdkken6s
A fonrisok 6rt6ke: 7.856 e Ft. Ebb6l a kdtelezettsdgek6rt6ke: 489 e Ft. A
termdszetbenijuttat6s utan frzetett SZJA 6rtdke 48 e Ft (szobor,telefonkdlts6gutrin
fizetettSZJA).
(13.150e Ft).
Bev6teleka tagdijbev6telb6l(1.392e Ft) 6sa tdmogatdsokb6l
(Kdzben2 f6, 164 perckor t|vozott.)
elmondja,hogya20\4.6vi besziirnol6adatai
BaranyaiSrindora feliigyel6Bizotts6ge1n6ke
id6benrendelkez6ste61ltak,a izsgilattal egy kdnywizsgril6 c6getbizott meg.A
Kdnywizsg6l6 altal k6rt javit6sokatelvdgezt6k,hriromk6rddsbentett javaslat6nak
megfelel6ena sziiks6gesvfltoztatSstmegtetteaz egyesiiletriltal megbizottkdnyvel6.Az
utal. A
eredm6nykimutaLisbana trlrgy 6vi eredmdny2.498E Ft, ami takar6kosgazddlkod6sra
kitikus kiad6sokmegndztdk,a kifizet6sekis rendbenvarurak,azokutzlvinyoz sa
megtdrt6nt,ktildndstekintettela km elsziimol6sra.Az
sziimlink6nt, elsz6mol6sonk6nt
kiviil mrisfon6sb6vitdsnem
forrrisravan sziiks6g.A t6mogatdsokon
EgyesiiletmiikOddsdhez
j6zans6gra
jelent6sen
g6tolja,6s
int. Ezen
ami v6gyainkbeteljesiilds6t
lehets6ges,
ajrinljaa
a Feltgyel6Bizotts6gelfogad6sra
a20l4.6vi beszr{mol6t
megiegyz6sekkel
kdzgytildsfe16.
a
kdrd6s,javaslatnincs, a Fsltigyel6Bizottstigbeszrirnol6j6t
A napirenddelkapcsolatosan
elfogadja'
egyhangulag
kiizgyiil6sjelenl6v635 tagjanyilt szavaz6ssal,
(o3,28.\
sz.hattu oztt
4| 2015,
A Feliigyel6 Bizotts6gbeszrimol6jAta kdzg)'iil6segyhangulagelfogadta.
Az eln6k ismertetteaz egyesiilet2014. 6vi beszrimol6j6t,majd a k6zgyiil6s nyilt szavaziissal,
35 tag egyhangriigen szavazat|valmefiroila az alfibbi
5| 2015. 03.28.\ sz.hattu ozat
14 822,-e Ft bev6tel6s 12 324,-e Ft kiad6s
2014.
6vi beszrimol6j6t
az
egyesiilet
A kdzgyrilds
egyhangulag
mellett,2 498,-e Ft eredm6myelaz ir6sbelivelegyez6en
- - elfogadta. ,, \ t<'+<"s
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6. napirendi pontzA 2014. dvi Kdzhasznfisdgijelentds elfogaddsa
RombauerTam6s tdtelesen i smerteti a Kdzhasznirs6gij elentdst.
Az Egy estilet20 | 4 . 6vbenj ogcimenkdnt az alabbi t6mogat6sokatkapta:
- APEH2011.dvi Szja 1oh:
Ft
105.777
- MVH t6mogat6s:
13.150.27
5 Ft
Ft
13.256.052
6sszesen:
Ezt kdvet6en t6telesenismertettea vagyon felhasznfiixixal kapcsolatoskimutatfst, valamint
a szervezettiszls6gvisel6ineknyijtott juttat6sok m6rt6kdt osszegszeruen.A kozgyul6s nyilt
szavazassal,egyhangrilagmeghoztaaz alfhbi
612015.(03.28.\ sz. hathrozat
A Kdzgytil6s a 2014.6vi Kozhasznusttgijelentdst egyhangirlagelfogadta.
7. napirendi pont: A 2015. dvi gazdasdgi terv (ki)ltsdgvetds)elfogaddsa
RombauerTam6s: ismerteti a 2015. dvi terv adatai.
9.928 eFt
Bevdtelek
1.925eFt
ebb6l:tagdijbevdtel:
7 . 7 0 0e F t
t6mogat6s
Koltsdgek:
3.045e Ft
Anyagjellegrir6fordit6sok
4.311 e Ft
Szemdlyjellegri r6fordft6sok
50eFt
Ertdkcsdkkendsileir6s
801e Ft
Egy6b r5forditfsok
| .721e Ft
Eredmdny
Fontos,hogy a kdlts6geinkne ndjenek,ds novekedjenaz ad5 1%-b6lbefolyo 6sszeg,illetve a
bevdtelek(t6mogat6s)ndvel6se.A terveinket csak irjabb forr6sokbevon6sfxal tudjuk
megval6sitani.A kdzgyulds ezekut6nnyilt szavazfssal,egyhangulagmeghoztaaz alabbr
712015.(03.28.1sz. hatfrozzt
A Kozgyrilds a 2015. 6vi gazdasagitervet egyhangrilagelfogadta.
8. napirendi pont: Ttijdkoztatd az elmrth iddszakiogi kdrddseirfil
dr. Farag6 Istv6n elmondja,hogy a 2014. okt6ber 15-i Kdzgyulds ut6n tdrtdnt feljelentdssel
kapcsolatban a Bir6s6g itdletet hirdetett, mely a honlapon is megtalftlhat6.
(13.P.21.28612014110.
tigysz6mon.)A Biros6g bejegyeztea klzhasznu jog6ll6st ds az fj
Bizotts6gokat. A kozhasznri jog6ll6s folyamatos, az Egyestiletnek teljes mdrtdkben van
azokattudjafogadni. A tisztsdgvisel6kkelkapcsolatosjog6ll6st
lehetosdge az 1 Yo'igenyldsdre,
is megt6madt6k.Elsofokon a TatabfmyarTorvdnyszeka keresetetelutasitotta,megfelelo volt
avfiasztils. Az itdlet teljes szovegdta honlaponkdzzdtetttik.
Dr. Hecker Walter megkoszoniDr. Bertok L6rindtiszteletbeli tagnaka jelenldtet, 6s az
Egy.*1.1 .f"tiGge nevdben azmint az elso hazait6vlovasnak 6tadj& ,,A Magyar arabL66rt"
terdn vegzettmunk6jSvalis kidrdemelt.
emlekdrmet,amit afajta ndpszertisitdse
9. napirendi pont : Tisztsdgviselflkvdlasztdsa
RombauerTam6s:el6lj6r6banelmondja,hogy midenjogi lehetosdgadott az elnokseg
de erre nem erkezettinditv6ny. A mai til6sena Teny6szt6i(5 fo) ds a
visszahivfusfna,
bizottsdgotkell viiasztani (3 f6). A
Sportbizotts6g(3 fd) tagSaitmegvSlaszthshhozJellIo

szavazatotkapjdk,^"*r;ffiff:k33y;
akikalegtdbb
bizotts6gok
tagjaiazoklehetnek,
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maguk kdztil viiasztanak elncikdt.A jelolo bizotts6gitagnakjavasolja Moln6r Ferencet,
tagjainakDr. Somogyi Lajos 6s Cs6ki Tam6sjelentkezett.A tcirvdnyszerint nyilt szavazfssal
kell ddnteni. A kdzgydrldsezek ut6n szemdlyenkdntinyilt szavazfssal,egyhangulagmeghozta
az alihbr
812015.(03.28.1sz. hatilrozat
A kozgyriles a je1616bizottsdg tagjainak Molnfr Ferencet,Dr. Somogyi Lajost 6s Cs6ki
Tam6st egyhangrilagmegv6lasztotta.
55.
EZt kovet6en szrinetetrendelt el, ajelcil6slebonyolitasadrdek6ben:16s - 16
A sziinet ut6n a jelenldti ivr6l tdrtdnt ndvsorolvas6sut6n megSllapitott6k,hogy a teremben
bizottsagitagok vfiasztitsakor29 fojogostrlt a szavazhsra.
A TenydsztoiBizotts6g tags6gira a kdvetkezoketjeloltek: Dr. Hecker Walter, Kir6ly Lhszlo,
dr. G6bris Krisztina, Mih6k Csaba, Burzon Attila, Csigds Zoltan. Csig6s Zoltirn jel6l6se
mivel tagSaa feliigyel6 Bizotts6gnak.A jeldltek a jelol6st elfogadj5k. A
osszeferhetetlen,
kdzgyrildsezek ut6n nyilt szavazissal,2gigen szavazattal,egyhangrilagmeghoztaaz alfibbr
912015.(03.28.1sz. hathrozat
A kozgyul6sDr. Hecker Waltert egyhangirlagmegv6lasztottaa TenydsztesiBizotts6gtagfwa.
A kdzgyulles ezekut6n nyilt szavazissal,2g igen szavazattal,egyhangrilagmeghozta az alftbbi
1012015.(03.28.1sz. hatilrozat
A kozgyuldsKiraly Laszlot egyhangrilagmegv6lasztottaa TenydsztesiBizotts6gtagSav6.
A kdzgyrilds ezekut6n nyflt szavazfssal,2g igen szavazattal,egyhangulagmeghozta az alilbbi
lll20l5. (03.28.\ sz. hatilrozat
A kozgyril6s dr. Gfbriss Krisztin6t egyhangrilag megv6lasztottaa Tenydsztdsi Bizotts6g
tagSav6.
A kdzgyrilds ezekut6nnyilt szavazfnsal,2gigen szavazattal,egyhangulaggreghoztaaz al(hbr
1212015.(03.28.\ sz. hathrozzt
A kozgyuldsMih6k Csab6tegyhangrilagmegv6lasztottaa TenydsztesiBizottsdgtagixit.
igen szavazattal,egyhangrilagmeghozta az alilbbi
A kozgyulds ezek ut6n nyilt szavazfussal,2g
1312015.(03.28.\ sz. hathrozat
A k6zgytildsBurzbn Attil6t egyhangrilagmegv6lasztottaa TenydsztdsiBizottsdgtagfx6.
A SportbrzottsftgtagsfugfnaBodor Sdrifi, B6nyai Blltrt, T6th J6zsefetjeloltdk. A jeloltek a
jelo16stelfogadt6k.
A kozgyril6s ezekut6n nyilt szavazhssal,2gigen szavazattal,egyhangrilagmeghozta az alfhbi
1412015.(03.28.\ sz. hatfrozat
A kozgyuldsBodor S6r6tegyhangirlagmegv6lasztottaa Sportbrzottshgtagtr|vil.
A kdzgytilds ezek ut6n nyilt szavazissal,2g igen szavazattal,egyhangrilagmeghoztaaz alfibbi
1512015.(03.28.\ sz. hathrozat

egyhangillagmeghoztaaz al6bbi
igen szavazattal,
A kozgyul6sezekut6nnyilt szavazi.ssal,Zg
(03.28.\sz.hatfirozat
1612015.
fx it.
A kozgyrilds T6th J6zsefet egyhangirlagmegv61asztottaa SportbizottsirgtagS
Rombauer Tam6s megk6ri a Bizotts6gok tagait, irjdk ala elfogado nyilatkozatukat, 6s
v6lassz6kmeg az elnoktiket.
A megvfiasztottbizottsdgi tagok visszavonultak,majd mindk6t bizottsitg ktil6n-ktil6n kcizolte,
hoby mindk6t bizotts6g esetdben egyhangulag, nyflt szavazhssal dontdttek 6s ennek
eredmdnyekdppen
- a Teny6szt6siBizotts6g elndk6v6:
'
- a Sportbizottsftgelnok6v6:

Dr. Hecker Waltert,
B 6nvai B 6lat v iiasztott6k.

Dr. Hecker Walter megkdszoni a jelenl6v6k rdszv6teldt. Segiteni szeretnda Tenydszt6si
Bizotts6gmunk6j6t 6s orcimdtfejezi ki, hogy ism6t a lor6l esik majd sz6.
RombauerTam6selnok megkoszdnia r6szv6telt,6s bezftrjaaz tildst (17:30-kor).
Melldklet:
1.jelenletiiv
k.m.f.
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