
11. napirend (e 8. napirendként me8hiÍd€tett táí8Ya|ása)

Rombauer Tamás rész|etesen ismertette az egyesü|et 2021' évi kö|tségvetését, e|mondta, hogy a korábbi
tenYésztésvezető munkaviszonYa megszűnt, ezért ezen fe|adatokat is ő |átja eI már 2020. szeptembere óta'
Decemberre sikerü|t az egyéni Vá||a|kozáshoz szükéges mező8azdasági szakéítői iratokat beszerezni a2
eInókség döntése a|apján 2021 január 1.tő| egyéni Vál'aIkozóként hávi 150'000.- Ft.ot szám|á2 az
EgyesüIetnek' A szemé|yi je||e8ű kiadások így szakértői dÚként je|ennek me8 a könyve|ésben az ő
tenyésztésvezetői szakértői díjábó|, va|amint a Pe8azus coachin8 Kft. szo|8á|tatási szerződésének
eredménYeként ( mé neskónyv vezetés, adatrögzítés, ot|R,stb.) je|entősen csókkentek'

Len8yeIAndorje|zi, hogy az e|nök megbízási dÍát a|acsonynak íté|i, kú|önö5 tekintette| áría, hogy Rombauer
Tamás már jó ideje a tenyésztési Vezetői fe |adatokat is e||átja és a dÚ eme |ését javaso|ja.

zanatj.Juhász Beáta 300'000,- Ft-ra jaVasolja emeIni az eInök dÚazását'

Na8y l|dikó: kérdésre e|mondja, hogy a szemé'Yije||egű kó|tsé8ek Íinanszírozása a tagdijak befizetésétől fűgg,
Vé|eménye s2erint 250.000, Fr haVi dij mindenfé|eképpen biztosíthaió'

Rombauer Tamás e|őádta, ho8y ő 200.000,. Ft'ot táít reálisnák á tenyésztésvezetői fe|ádatok e||átására
tekintette|, Va|amint kéri, ho8y a köz8yűlés hagyja jóvá visszamenő|e8esen a korábbi,2021' január 1'jétó|
kezdődően kiÍizetett 150'000,' Ft'os díjazást' Rombauer Tamás tájékoztatja a közgyű|ést, ho8y á korábbi
tenyésztésvezető, Kósik Petra,2020. október 18.aI feImondott, azóta ő |átja eI a tenyésztésvezetői
fe|adatokat, 2020' október 18-tó| 2020. december 3l-ig ezért semmjfé|e dÚazásban nem részesü|t. Ezen kíVü|
a székhe|yet és irattárát is térítésmentesen biztosítja az egyesü|etnek, támogátva a tevékenységet'

A köz8Yű|és e2ek után nyí|t szavazássa|' e8yhan8úIag me8hozta ez a|ábbi

14l2o21. {09.11.l sz' hetáíozatot

A kö28Yű|és az egYesii|et 2021. évi kö|tsé8vetését az írásbe|i e|őterjesztés szeiint e|Íogadja.

A közgYű|és ezek után nyí|t szavazássa|, egyhan8ú|aB meghozta áz a|ábbi

15/2021' {09.11.) sz. határozatot

A közgyű|és a Rombauer Tamás e|nök részére 2021. január 1.jétő| hevi l.50.000,. Ft összegben kifizetett
me8bízási diiat jóváhagYja, a tenyésztésvezetői fe|adatok e|nök álta|i e||átására is tekintette|, va|amint az
e|nökdí'azását 2021. október 1-'étó| havi 200.000,. Ft összegben á||apítja meg.

Több kérdés, észrevétel nincs, így 15i25 koÍ Rombauer Tamás e|nök me8köszöni a részvéte|t, és bezárja a
k.'zgYű|ést.

Me||ékIet:
' je|en|étiív
- az eIn(jkségitagok e Inö kVá |asztó jegyzőkónyve

k.m.f.

I t Ál,ta,"F_-.'\\ _ __ t__ _ __"-__- --_-
RombauerTamás

eInök

.tJ'*, o.Yr., fu *tl .LJ -t-
Zanati.Juhász Beáta

hiteIesítő

jegyzókönywezető

mogyiJózsef
hitelesÍtő


