MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
JEGYZŐKÖNYV
a 2009. november 21-én megtartott Közgyűlésről.
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a
kitűzött időpontban (10 órakor) a közgyűlés határozatképes, így elkezdheti munkáját
a már előzetesen jelzett napirendi pontokkal.
Egyben javasolja, hogy a levezető elnöki tisztséget, mint elnök betölthesse a
gördülékenyebb munka érdekében.
A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, ellenvélemény, tartózkodás
nincs
Dobainé Tar Zsuzsanna: üdvözli a megjelenteket, köszöni a bizalmat. Megállapítja,
hogy a 19 fő tagból megjelent 10 fő (jelenléti ív csatolva) így a meghirdetett
közgyűlés határozatképes.
Felteszi a kérdést, hogy a megadott napirendi pontokon kívül van-e valakinek
valamilyen más javaslata, a megadott napirendi pontokat elfogadják-e és ha
elfogadják, azokat egybe szavazzák meg (meghívó a napirendi pontokkal csatolva).
Senkinek nincs más javaslata a napirendi pontokhoz, azokat egyhangúlag
elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Székely Gyöngyvért bízzák meg.
Javaslatot egyhangúlag elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Nagy István Gábort bízzák
meg.
Javaslatot egyhangúlag elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
Ezt követi az első napirendi pontként meghirdetett elnöki beszámoló. A teljes írásos
anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi és felkerül a honlapra is.
A beszámoló végén az elnök kéri annak elfogadását, valamint külön szavazással
annak eldöntését a közgyűlésen résztvevőktől, hogy a javasolt éves tagdíj mértékét
2010-évtől évi 6,000.-Ft-ra csökkentsük.
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Levezető elnökként kérdezi a tagságot, hogy van-e valakinek a beszámolóval
kapcsolatos kérdése, javaslata, kiegészítése.
Amennyiben nincs, úgy az 1. napirendi pont elfogadását, valamint a kiegészítésként
külön kért előterjesztés elfogadását kéri a tagságtól.
1. napirendi pont: Beszámoló az eddig végzett munkáról.
Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
1. napirendi ponthoz kapcsolódó kiegészítés: 2010. évtől évi 6,000.-Ft a tagdíj
mértéke.
Az előterjesztés egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
Ezt követően kerül sor a 2. napirendi pont előterjesztésére.
A levezető elnök, egyben a napirendi pont előadója ismerteti az elmúlt évi bevételkiadás alakulását, melynek teljes írásos anyagát alapszabályunkban elfogadottak
szerint nyilvánosan közzétettünk honlapunkon. Az első évet csekély nyereséggel
zártuk, de a 2009 évi előre mutató számok már most biztatóak. Mindenképpen ki kell
emelni, hogy komoly és hosszú távra sikerült együttműködést kötni a Josera céggel,
mint szponzorral. Nem csak a kiállítási költségekbe segítettek, hanem a bemutató
csoport felszerelésének megvásárlásánál is komoly segítséget nyújtottak. Ez azt
jelenti, hogy több marad egyesületünk kasszájába, melyet tagjainkra szeretnénk
visszaforgatni.
Levezető elnökként felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése a
2. napirendi ponthoz. Miután nincs, kéri annak elfogadását.
2. napirendi pont: A 2008. évi egyszerűsített mérleg, közhasznúsági jelentés
elfogadása.
Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
Következik a 3. napirendi pont: 2010 évi munkaterv véglegesítési és elfogadása. Az
előzetes tervezetet a meghívóval együtt minden tagunk megkapta.
Bocskorás Pál: javasol egy két napos kirándulást a szlovák klubbal közös
szervezésben, melynek helyszínét és programját a későbbiekben véglegesítjük.
Kovács Gyuszi: a szeptember 3O-i Szlovéniában rendezendő Európa kiállításhoz
kapcsolódóan szintén egy találkozót javasol Körmenden.
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Meglécz Bea: javasolja, hogy amennyiben megkapjuk rá a fajtaklubtól az engedélyt
rendezzünk tenyészszemlét lehetőleg a tavaszi kiállításunkhoz kapcsolódóan. Ezt
többen is támogatják, így az elnökség felhatalmazást kap, hogy hivatalosan is
eljárjon. Felvetődött még, hogy fontoljuk meg a fajtagondozói jogok megszerzését.
Erre többek kifejtették, hogy igen jó lenne, de ahhoz, hogy érveink még
megalapozottak legyenek várjuk meg a tavaszi kiállításunkat és ezt követően
kezdeményezzünk.
A levezető elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kiegészítése, javaslata az
éves munkatervhez.
Amennyiben nincs, úgy kéri a fenti kiegészítésekkel történő elfogadását.
3. napirendi pont: 2010 évi munkaterv véglegesítése és elfogadása.
Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.
Következtek az egyebek a 4. napirendi pontban.
Itt szó esett, hogy az előzetes tájékoztatás szerint a MEOE éves tagsági kártyák
ismét változnak, de bővebbet csak az év elején tudunk meg erről.
Beszéltünk egy esetleges alapszabály változtatásról, melynek célja elsősorban az
egyszerűsítés, valamint felvetődött a következő közgyűlés időpontját célszerű lenne
a komáromi májusi kiállításhoz kapcsolni, hisz azon biztos sokan részt vesznek.
Az elnök felkérte Ferge Bettyt a könyvelés ellenőrzésére, amit elfogadott, így a
könyvelés teljes anyagát átadtuk.
Szintén az elnök kérte, hogy minél gyorsabban el kellene dönteni a komáromi
kiállítás bíróját, hogy le tudjuk adni a MEOE-nak. Többek javaslata ezzel
kapcsolatban az volt, hogy törekedjük külföldi bíró meghívására.
A levezető elnök megkérdezi, hogy esetleg még az egyebekhez kíván-e valaki
valamit hozzáfűzni.
Mivel nincs több javaslat, így megköszöni a közgyűlésen részt vevő tagság aktív
közreműködését. Ezt követően a közgyűlést bezárja. A közgyűlésről készült
hanganyagot archiváltuk.
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A jegyzőkönyv hiteles:
Székely Gyöngyvér sk.
2009. november. 25

jegyzőkönyv vezető

Nagy István Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
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