JEGYZŐKÖNYV

mely készült:
a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete 2017. május 29.-én 13.15 órakor,
a
NAIK
Állattenyésztési,
Takarmányozási
és
Húsipari
Kutató
Intézet
kis tanácstermében, (2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 2-4.) szám alatt megtartott éves rendes
Közgyűlésén, amely a 2017. május 29-án 8.00 órára azonos helyszínnel összehívott, de
határozatképtelenség miatt elnapolt ülés folytatása, változatlan napirenddel.
Jelen vannak:
10 fő rendes tag, (a mellékelt jelenléti ív szerint)
Szavazásra jogosult tagok száma: 10 fő

Rombauer Tamás elnök köszönti a résztvevőket.
Az elnök megállapítja, hogy a második időpontra összehívott közgyűlés az alapszabály szerint a jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Juditot, jegyzőkönyv
hitelesítőnek Balogh Lászlót és Burzon Attilát, úgyszintén egyhangú szavazással.

1. napirendi pont: A napirend elfogadása
Tekintve, hogy a közgyűlés a 2017. május 29. 8.00 órai határozatképtelen közgyűlés ismételt összehívása,
ezért nincs mód a napirend megváltoztatására, ill. új napirendi pont felvételére.
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza a napirendről az alábbi
1/2017. (05.29.) sz. határozatot:

A mai közgyűlés napirendje a következő:
Napirendi pontok:
1.

Napirend elfogadása

2.

Új tagok felvétele

3.

A 2016 évi gazdasági beszámoló elfogadása

4.

A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.

Tájékoztató az idei „Arab Lovak Fesztiválja” rendezvényről.
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2. napirendi pont: Új tagok felvétele
Új tagok:
Név

Ir.szám

város

cím

1.

Berta Hedvig

6344

Hajós

Nap u. 13.

2.

Erdei József

2235

Mende

Báthory u. 1.

3.

Garami Tünde Róza

2030

Érd

Petőfi S. u. 116.

4.

Lukácsi János

9330

Kapuvár

Mátyás kir. u. 10.

5.

Mala János

2721

Pilis

Botond u. 25/A.

6.

Molnár Ferenc

2621

Verőce

Zentai u. 44.

7.

Nagy Norbert Dr.

3300

Eger

Széchenyi u.7. I.em.1.sz.

8.

Reza Kiani Boroujeni

1126

Budapest

Dolgos utca 2. 1/B. 3. em. 11.

9.

Szabó András

4900

Fehérgyarmat

Akácfa út 57.

Az új tagok ismertetése után a Közgyűlés a következő határozatot hozza:
2/2017. (05.29.) sz. határozat:
A jelentkezőket a Közgyűlés a tagok sorába egyhangú szavazással elfogadta.
3. napirendi pont: a 2016 évi gazdasági beszámoló elfogadása:
Az elnök ismerteti az Egyesület főkönyvi kivonatát és egyszerűsített éves beszámolóját, amely az Egyesület
weblapján is közzétételre, ill. a közgyűlésen kiosztásra került.
Az Egyesület vagyoni szerkezetének ismertetése után részletez egyes kiadásokat, úgymint:
- az Egyesület által fizetett nemzetközi tagdíjakat(ISG, WAHO, ECAHO),
- az utazási költségeket: benzin költségtérítés, ill. ISG elnökségi ülés vonatjegy költsége,
- egyéb anyagköltség alatt a távlovas versenyre rendelt pólók értendők,
- a tavalyi Stadl Paurában megrendezett ISG Európa Championátusra a MALE átvállalta az egyesületi
tagok nevezési, lószállítási és szállásköltségét,
- tavaly az Egyesület továbbképzést szervezett Tiszanagyfaluban, Nagycenken és Kecskeméten, ennek
rendezési költségeit úgyszintén tartalmazza a beszámoló,
- a november 26.-i, a bábolnai arab lótenyésztés 200 éves évfordulója tiszteletére rendezett
nemzetközi konferenciára kétmillió Ft. támogatást kapott az Egyesület az FM-től, amelynek
elszámolását beadtuk.
- A 2016-os évet 71 ezer Ft. eredménnyel fejeztük be.
Ezt követően ismerteti Nagy Ildikó könyvvizsgáló szakmai jelentését.
A napirendhez Baranyi Sándor szól hozzá:
- javasolja, hogy szólítsuk fel az elmaradásba eső tagokat a tagdíj megfizetésére.
Rombauer Tamás válaszában elmondja, hogy nem csak a felsorolt 17 tag érintett ez ügyben. Régebben az
volt a gyakorlat, hogy kiszámláztuk a tagdíjat, de így be kellett fizetnünk utána az ÁFÁ-t azokra a tagokra
nézve is, akik nem fizettek. Ezért tértünk át arra a gyakorlatra, hogy tagdíjbekérő levelet küldünk és csak a
befizetést teljesítők részére állítjuk ki a számlát.
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Több kérdés nincs, a gazdasági beszámolót szavazásra bocsátja, melynek eredményeként a közgyűlés a
beszámolót a
3/2017. (05.29.) sz. határozattal egyhangúlag elfogadta.
4. napirendi pont: a közhasznúsági jelentés:
E jelentés úgyszintén kiosztásra került, ill. az Egyesület weblapjáról is letölthető.
Rombauer Tamás ismerteti, hogy az Egyesületnek 97 e. Ft. jutott a tavalyi évben az 1 %-okból. Több
tagot kellene rávenni arr, hogy az Egyesületnek ajánlják fel adójuk 1 %-át.
Kérdés ehhez a napirendi ponthoz nincs.
Az elnök szavazásra bocsátja a közhasznúsági jelentést, amelyet a közgyűlés a
4/2017. (05.29.) sz. határozattal egyhangúlag elfogadott.

5. napirendi pont: tájékoztató az idei „Arab Lovak Fesztiválja” rendezvényről:
Rombauer Tamás ismerteti a szemle bírálati rendszerét (Shagya-araboknál 6 bíróból 5 bírál, arab telivéreknél
egy bíró angol összehasonlító bírálati rendszerben.
A versenyekről: díjlovaglásban, díjugratásban és fogathajtásban lehet indulni, pénzdíjas kiírás lesz.
Igyekezzenek a tagok nevezni. Az FM részéről ígéretünk van 5 millió Ft. támogatásra.
Várjuk a nevezéseket.
Egyéb kérdések között Gál Imre jelezte az őshonos kancatámogatás elutasításával kapcsolatos észrevételeit,
miszerint a hivatalnak kellene javítania a döntéseket, mert a lóazonosítók az ő adatbázisukban szerepeltek
hibásan.
Rombauer Tamás javasolta, hogy vesse fel ezt a problémát az aznapi MLOSz közgyűlésen, amelyre Gál Imre
jelezte, hogy ezt meg fogja tenni.
14:10-kor Rombauer Tamás elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.
Melléklet:
- jelenléti ív
k.m.f.

………………………………………….
Rombauer Tamás
levezető elnök

………………………………………….
Kovács Judit
jegyzőkönyv vezető

………………………………………………
Balogh László
hitelesítő

……………………………………………
Burzon Attila
hitelesítő

3

