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Tisztelt Tagtársak!     Körlevél 1/2015 

 

Mellékelten megküldöm a KKV nyilatkozatokat, melyek mind Tagjaink, mint pedig Egyesületünk 

számára nélkülözhetetlenek, ennek hiányában nem tudunk pályázni sem az őshonos, sem a 

fajtarekonstrukciós programban. Sajnos eddig csak néhányan küldték vissza. Kérem, kék tollal, 

pontosan töltsék ki, ne felejtsék el beírni a tenyészetkódot is. Eredeti példányt kérem postán jutassák el, 

mert a hátoldalon a NÉBIH-nek záradékolnia kell, mert ez hatósági bizonyítvány. 

 

Mellékeltem a tagdíjfizetésről szóló egyenlegközlő levelet, ellenőrizzék a benne foglaltakat. Kérem, 

aki tagságát nem kívánja fenntartani, szíveskedjen azt írásban jelezni az info@arablo.hu címre, mert 

csak így jogszerű. Ettől tartozása megmarad, és ha újból be szeretne lépni, ezt rendezni kell. Tagsági 

viszony nélkül nem lehet pályázni sem. Bízom benne, hogy ezek kevesen lesznek.     

 

Tisztújító közgyűlésünket 2021. szeptember 11.-én 13 órára hívom össze. A meghívót mellékeltem. 

A közgyűlésen résztvevők számára a Bábolnai Gazdanapok rendezvényére a Közgyűlési Meghívó 

felmutatásával beléphetnek. A Gazdanapok programját honlapunkon közzétesszük.  

2021-ben tisztújításra kerül sor. Alapszabályunk értelmében 3 évre választunk tisztségviselőket.  

Jelölő Bizottságot csak a Közgyűlésen választhatunk, a jelölteknek elfogadó nyilatkozattal kell 

jelezniük, hogy a jelölést elfogadják. A jelöltekre vonatkozóan előzetesen írásban javaslatot tehetnek 

Molnár Ferenc tagtársunknál, aki segít előkészíteni a Közgyűlést, mint a jelölő bizottsági tagságra 

javasolt személy. Címe: molnar@carboncomp.hu 

Aki érez magában erőt ás szeretne aktívan segíteni az Elnökségben, vagy a Bizottságok valamelyikének 

munkájában, szívesen várjuk jelentkezését.  

 

Jelen levelemhez mellékeltem az általunk leigazolt „Fedeztetési terv és Állomány-nyilvántartó” lapot, 

azoknak, akik megküldték. Ezt a NÉBIH ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni azoknak, akik őshonos 

pályázaton vesznek részt. Akik nem, kérem pótolják, akár volt változása lóállományban, akár nem. 

             Az Őshonos pályázat folytatódik, ha megjelent a kiírás, jelezzük! Nyomtatvány a honlapról letölthető. 

Figyeljék honlapunkat! www.arablo.hu 

 

A fajtarekonstrukciós pályázat javában zajlik, az őszi fedeztetési szezonban is folytatódik. Bővebben 

honlapunkon tájékozódhatnak erről. (info@arablo.hu) 

 

Bábolna, 2021.augusztus 18. 

 

További eredményes tenyésztőmunkát kívánok! 

 

Rombauer Tamás sk. 

elnök-tenyésztésvezető 
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Tisztelt Tagtársunk!                
 

Értesítem, hogy Egyesületünk tisztújító közgyűlését 2021. szeptember 11-én, szombaton 13.00 órakor 

tartja Bábolnán a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kaszinó 4-es teremében (2943 Bábolna, Mészáros út 1. 

Lovasmúzeum bejáratánál) a Bábolnai Gazdanapok kiállítással egy időben. 
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel és 

helyszínen 

 

2021. szeptember 11-én, szombaton 14 
00

 órakor tartja Bábolnán. 

 
Felhívom a figyelmet, hogy a megismételt közgyűlés az egyesület alapszabályának 16.§ foglaltak értelmében az azon 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen azok szavazhatnak, akik rendezték 2021 évi tagdíjukat, 

hátralékuk nincs. A közgyűlés nyilvános! 

 

13.00 órától ebben a teremben vetítjük Cseri Dávid és Pintér András dokumentumfilmjét. Címe:„Erőt s 

erényt”.  Pettkó-Szandtner Tibor életútját mutatja be, ezen keresztül a hazai arab lótenyésztést.  

Napirend: 

1.  Haál Gábor BNMB igazgatója, és Dr Hecker Walter tiszteletbeli elnök köszönti a  Közgyűlés          

résztvevőit. 

2.  Regisztráció, napirend elfogadása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők     

megválasztása, határozatképesség megállapítása.  

3.  Új tagok felvétele. 

4.    Az Elnök beszámolója a 2020. évben végzett munkáról, a fajtarekonstrukciós pályázat adta           

lehetőségről. 

    5.    A 2020. évi gazdasági beszámoló  (Bedi Edit könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő) 

7.    Felügyelőbizottság jelentése (Nagy Ildikó  Gremix Kft.könyvvizsgáló, Fb. elnöke) 

                   8.   A 2020. évi gazdasági beszámoló elfogadása 

 9.   A 2020. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása. 

     10.  A 2021. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása. 

11. Tisztújítás. jelölő bizottság megválasztása 

Szünet. 

12. Tisztújítás, az elnökség megválasztása 

13. A bizottságok tagjainak megválasztása 

14. Alapszabály módosítása (a tisztújítást követően a személyi adatok változása okán) 

Állófogadás a 4-es teremben. 

 
 A napirendekhez tartozó írásos előterjesztés, a gazdasági beszámoló, és közhasznúsági jelentés a Közgyűlés előtt 

10 nappal honlapunkon olvasható, és letölthető (www.arablo.hu), azok fontosságára tekintettel megjelenésére és 

közreműködésére feltétlenül számítunk! 

 

2021.augusztus 19.       

 

Rombauer Tamás sk. 

elnök 

http://www.arablo.hu/

