MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A
KÖZÖSSÉGÉRT

MOFTEK elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Dátum: 2014. június 13 (péntek) délelőtt: 8.30 óra
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: DND tárgyaló 1089 Budapest, Elnök u. 1.
Napirendi pontok: mellékelt meghívó szerint
Emlékeztetőt készítette: Meglécz Beáta
Emlékeztető készítésének időpontja: 2014.06.15.
Az elnök megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint az elnökség mindhárom tagja jelen van.
Jegyzőkönyv vezetőnek Meglécz Beátát, hitelesítőnek pedig Dely Zsoltot fogadja el az
elnökség.
Első napirendi pont: klubkiállítás értékelése.
Az elnök tájékoztatása szerint a visszajelzések alapján a május 10-én Székesfehérváron 15
fővel megtartott klubkiállítás sikeres volt. Bírónk: Vinnai András volt, aki nagyon örült a
felkérésnek és örömmel vállalta el a munkát. Nagyon részletes bírálatok hangzottak el,
melyet hangosan, a közönség és a kiállítók felé is tolmácsolt. Eddigi szokásainkhoz igazodva
minden nevező ajándékot kapott, a Best In Show keretén belül pedig különdíjakat is
kiadtunk, valamint a kiállítás után mindenkit meghívtunk egy közös ebédre. A serlegek
74.865,-Ft-ba kerültek, nevezésből 58.500.-Ft volt a bevételünk és szokásosan rendeztük a
megbízási díjak után a járulékokat is. Korábbi felajánlásunknak megfelelően utaltuk a
fajtamentők részére a nevezési létszám/5.00-ft-ot, de nem kaptunk visszajelzést most sem.
A mai pénztár/bank 834.415Ft egyenleget mutat.
Második napirendi pont: 2014 évi Speciál kiállítás-bíró véglegesítése.
Mindenképpen az őszi időszakban gondolkodtunk, a Kecskeméti CACIB ideje alatt
rendeznénk. Bírói javaslatok: Szabó Sándor, László István, Dusan Paunovits. Megbíztuk az
elnököt, hogy minél gyorsabban indítsa el a felkérést, hogy tudjuk hirdetni a kiállítást.
Harmadik napirendi pont: tagfelvételek. A korábban már leadott felvételei kérelmek alapján 5
új taggal bővült egyesületünk tagsága. Az elnökség egyhangú határozattal hagyta jóvá
felvételi kérelmüket.
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Negyedik napirendi pont: őszi orosz feketés találkozó időpontjának és helyszínének
megbeszélése, véglegesítése.
Dobai Zsuzsa tájékoztatott bennünket, hogy a Családi nap helyszínén (Gödöllő-kutyaiskola
területe) tett személyes bejárás és az ottani vezetővel, Halász Árpival történt egyeztetés után
megkezdhetjük a szervezést. Rendezvényünkkel kapcsolódunk az iskola őszi évadzáró
napjához, a meghirdetett igen sokrétű programokba bekapcsolódunk. A hely ideális, teljes
felújítást hajtottak végre és kulturált, egymástól jól elszeparálható, zöld területeket alakítottak
ki. Mivel a területért nem kell fizetnünk, így a gyerekek részére a Légvárat mi fizetjük, illetve
bekapcsolódunk a meghirdetett főzőversenybe is. Az előzetes érdeklődés igen nagy,
reméljük az idő is kedvez majd. Zsuzsa kérte a szervezésben a segítségünket, illetve a
meghívót feltesszük a szokásos és sokak által látogatott oldalakra is.
Ötödik napirendi pont: egyebek.
Szintén Dobai Zsuzsa tájékoztatott bennünket, hogy Kóczi István, akit a közgyűlés nagy
többséggel választott meg a tenyésztési bizottság tagjának, egyéb elfoglaltságaira
hivatkozva addig vállalja csak ezt a posztot, míg nem találunk helyette új tagot.
Az új törvényi szabályozás szerint a jelenlegi államilag elismert tenyésztő szervezetnél
vizsgálják a fennmaradáshoz szükséges feltételeket. Ennek befejezése után születik döntés
az elismerés fenntartásáról. Egyesületünk a korábbi NÉBIH által hozott határozatot (melyben
azzal indokolják elutasításunkat, hogy már van egy szervezet), megtámadta, ennek soron
követező tárgyalása július 11-én lesz. Az eddigi fejleményekről és a továbbiakról is a tagság
tájékoztatása megtörténik.
Az elnök ezt követően megköszönte az elnökség részvételét és az ülést bezárta.
Az elnökségi ülésről készült hanganyagot archiváltuk.
kmf.
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