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Léts2ám e||enőrzés: a szúnetben további 1 fő távozott, így a szavazati jogga| rende|kező rendes tagok
|étszáma a tisztújításkor 26 fó.

LengYe| Andor a jetö|őbizottsá8 nevében ismertette a kijzgyú|éssel, hogy a tagok kiket je|ö|tek az e8yes
tlsztségekÍe'

Ezek után a közgyű|és egyha n8ú |ag Íe|kérte dr' Faragó lstvánt a ktjz8yű|és tisztújításirészének |evezetésére'

dr. Fara8ó |stván ismertetiaz e|nökségre érkezett je |ö|éseket:
Az eInökségbe a Tagok RombauerTamást, Kiss Liász|ót és Kocsis A|Írédot javaso|tá k.
dr. Faragó |stván megkérdezi a je|ö|teket, hogy megválasztásuk esetén válla|ják.e á tisztséget?

RombauerTamás: j8en

Kiss Lász|ó: igen
Kocsis A|fréd: i8en

A Közgyű|és a 9l202!.']l9a]!tlgl!a!!I9!e]Eal szemé|yenkénti nyí|t szavazássa|, Rombauer Tamás esetében
26 igen szavazattal, Kiss Lász|ó és Kocsis A|fréd esetében 25 i8en szavazatta|, 1tartózkodás mellett
megválasztotta a mai naptó| számított 3 éVes határozott időtartamra, tehát 2024. szeptembeÍ 11' napjái8
tartó időre e|nökségitaggá RombauerTamást, Kiss Lász|ót és Kocsis A|frédot'

Ezt kóvetően dr. Fara8ó |stván ismertetia Felügye|ő Bizottsági je|ölte ket:
A Tagság a Fe|ügYe|ő Bizottság elnöki tis2té.e Ná8Y |Idikót, taBjeinak galo8h Ferencet és sző||ősi Árpádot
javasolta.
dr' Fáragó lstván me8ké rdezi a je |ö|teket, hogy megválasztásuk esetén Vá||a|ják.e a tisztséget?

Na8y ||dikó| igen
Balogh Ferenc: iBen
szól lős iÁrpád: i8en

A |evezetó e|nök szavazásra bocsátja a Fe|ügye|ő Bizottsá8 e|nöki tisztségét:
a KözgYű|és a !0/20z!..j0L!tlg-be!É!9!qBelNagy ||dikót a mai naptó| számított 3 év hatáÍozott időÍe'
azaz 2024. szeplember ll.ig a Fe|ügye|ő Bizottság e|nökévé nyí|t szavazássa|, egyhangú|ag.me8vá|asztotta.

A |evezető e|nök szavazásra bocsátja a Fé|iigye|ő Bizottság tagja;t:
a Köz8Yű|és a 1!l292!.-l99J!J-j s2emé|yenkénti nyí|t szavazássa|, minden esetben
egyhangú|ag a mai naptó| számított 3 év határozolÍidőre, azaz2024. szeptember ll.ig Ba|ogh Ferencet és
szó||ősi Áípádot a Fe|ü8ye|ő Bizottsá8 tá8jaivá megvá|asztotta'

Következik a Tenyésztési Bizottság me8vá|asztása'

Tenvésztési glzottsá8i tagként 6 főre érkezettjavas|at:
dÍ. Hecker Wa|ter, dr. Gáb.iss Krisztina, Kirá|y |.ász|ó, dr. liszkai Fer€n., Varga Batázs és Ba|o8h |.ász|ó
szemé|Vére.
dr. Faragó |stván megkérdezia je|ö|teket, hogy megvá|asztásuk esetén vá||aÜák.e a tisztséget?

dr. Hecker Walten igen
dr. Gábriss KrisztinaI igen
(irá|y László: i8en
Varga Ba|ázs: igen
dr. Liszkai Férenc.: i8en
Ba|o8h Lász|ó: ig€n


