
Ne8y ||dikó, a Fe|ügYe|ő Bizottsá8 e|nöke ismerteti a2 Egyesü|et kónywite|i nyi|vántartása a|apján készitett
számviteIije|entést, me|y szerint a főkönyvi kivonatbó| és a kartonokbó| megá||apÍtható, hoBy az E8yesü|et á
könyveit a hatá|yos számvite|i és adótörvényi e|őírásoknak me8fe|e|ően vezeti' Fe|híVja a figye|met a ta8dí
befizetésekje|entős eImaradására, ezért javaso|ja és feIhíVja a2 e8yesü|et Vezetősé8ét á tagdíjak beszedésére,
i||etve behajtására, majd az egyesÜlet e|ntjkének pénzügyi beszámo|ója a|apján e|fogadásra javaso|já az
EByesü|et 2020' éViéves beslámo|óját és annak közhasznúsági me||ékIetét'
Az e|nók szavazásra bocsátja a Felü8ye|őbizottsági je|entést, amelyet a közgyűIés a 4lzozL. |o9.L1.'| sz.
határozattaI nyí|t szaVazássa|, e8yhan8ú|a8.e|fo8adott'

6. napirendi pont:2020' évi gazdosógi beszámoló:

A beszámoló e|őzetesen kikü|désre került, il|' a2 Egyesület web|ápjáíó| is |etö|thető'

Bedi Edit ismerteti a beszámoló számszaki tartaImát, amelyhez kéÍdés nem érkezik.

Az e|nök szavazásra bocsátja a ga2dasági beszámo|ót, ame|yet a közgyű|és az 5l2o2l. Í09'11-'| sz.
határozatta I nyí|t 5zaVazá5sa |.e8yh a n8ú |a8.e |Ío8adott'

7. napirendi pont: o /(óz hosznúsógi jelentés e|Íogadósa

A Közhasznúsági jelentés a Fe|ügyelőbizottsá8i beszámo|ó me||ék|etében szerepe|t és a köz8yű|ésen
kivetítésíe keÍÍi|t'

Az e|nök szavazásra bo€sátja a Közhasznúsági je|entést, ame|yet a közgyű|és a 612027. Io9.11.| sz.
hetározettaI nyílt szaVazássa|, egyhangú|aBe|fogadott'

A közgyű|és az egYesület 2021. éVi kö|tségvetését a zl2021..l09J!J-s!:-b!É!9!q!&! nyí|t szavazássa|,
egyhanBú|a8 e|f ogadtá'

RombaueÍTamás beje|enti, ho8y a tisztújÍtás e|őtt a korá b bi elnökségne k |e ké|lmondania, i||etve a bizottsági
tisztségvise|őket is visszahíVja a közgyű|és, függet|enü| attól, hogy je|en Vannak.e. Ez a lemondás ezenne|
megtörtént' A soron köVetkező fe|adatunk a le|ö|ő Bizottság megvá|asztása.

9. napirendi pont: oJelölő Bizottsóg megvólosztóso

Rombauer Tamás a jelö|őbizottsá8 eInókének javaso|ja meBválasztani Len8ye| Andon, a je|ő|őbizottság
tagjainak pedig somogYi JózseÍet és Juhász Mik|óst. Egyben fe|híVja a Ta8ság figye|mét, hogy aki a jeli'|ő.
bizottság e|nöke, Va8y ta8ja, az más tisztséBet később sem az e|nökségben, sem a bizottsá8okban nem
Vá||alhat' Len8Yel Andor, somogyi József és Juhász Miklós nyi|atkoztab hogy a je|ölóbizottsá8j tisztségekre
történt je|ölést meBvá|asztásuk esetén e|vá||aüák.

szavazásI a Közgyű|és a je|ö|őbizottság e|nökét és ta8jait a g/294t.'j99i!Llllb!EL94!!alszemé|yenkénti
nyí|t szaVa2ássa|, e8Yhangú |a&eIfo8adta.

8. napirendi pontI oz egy esület 2027. évi köftségvetésének eiogodáso

RombáuerTemás e|nök ismertette az egyesület 2021' éVi kö|tségvetését

A Je|ö|őbizottság elnöke szünetet rende| e|, hogY a bizottsá8 összeByÚjthesse a je|öléseket.
lavás|átot Vár az eInökséget aIkotó 3 főre, á Fe|ügyeló Bizottság elnökére és tagjaira, áz 5 tagú Tenyésztési
Bizottsá8, és a 3.tagÚ sportbizottsá8 összetéte|ére.
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