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 JEGYZŐKÖNYV 

a  2010. október 01-én megtartott Közgyűlésről. 

Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a kitűzött 
időpontban (14.30 órakor) a közgyűlés nem határozatképes, így az Alapszabály III. fejezet 4. 
pontja szerint 30 perccel későbbi időpontra (15.00 órára) újabb közgyűlést hív össze a már 
előzetesen jelzett napirendi pontokkal.  

15.00 órakor az elnök üdvözli a megjelenteket és javasolja, hogy a levezető elnöki tisztséget 
betölthesse a gördülékenyebb munka érdekében. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna: köszöni a bizalmat. Megállapítja, hogy a 35 fő tagból megjelent 14 
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 egyben 
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 Ujság Natáliát bízzák meg.  

Javaslatot egyhangúlag elfogadják, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 

Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Balajti Józsefet és Gyetvánné Szűcs 
Évát 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 beszámolót követően, mint levezető elnök kéri, hogy amennyiben bárkinek kérdése, 
kiegészítése van a beszámolóhoz, azt tegye meg. 

Amennyiben nincs, úgy az 1. napirendi pontként elhangzott elnöki beszámoló elfogadását 
kéri a tagságtól. 

1. napirendi pont: Elnöki beszámoló a 2009-es évben végzett munkáról.   

Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs. 
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Ezt követően kerül sor a 2. napirendi pont előterjesztésére. 

Jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztására kerül sor, így a megválasztott jelölő 
bizottság később szavazatszámláló bizottságként tevékenykedik majd. A levezető elnök 
javasolja Kovács Gyulát a bizottság elnökének, Forrás Bélát és Bárdosi Katalint pedig a 
bizottság tagjainak.  

Javasolja, hogy a közgyűlés a választott tisztségviselőket egyben szavazza meg.  

2. napirendi pont: Jelölő és szavazat számláló bizottság választása.    

Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  
 

Következik a 3. napirendi pont: tisztségviselő választás (alelnök). 

A levezető elnök a tisztségviselő választás előtt tájékoztatja a tisztelt közgyűlést, hogy 
alelnök választásra azért kerül sor, mert a korábbi alelnök Nagy István Gábor írásban 
bejelentette, hogy az által betöltött funkcióról lemond (Lemondó nyilatkozat mellékelve). Ezt 
követően kéri a jelölő bizottság elnökét, hogy ismertesse a tagság által javasolt alelnöki 
tisztségre jelölt neveket.  

Kovács Gyula jelölő bizottsági elnök: a tagság erre a funkcióra Meglécz Beáta tagunkat 
jelölte. 

A levezető elnök a közgyűlés előtt is megkérdezi Meglécz Beátát, hogy a jelölést elfogadja-e. 
Meglécz Beáta igennel válaszol. Ezt követően kérdezi a közgyűlést, hogy esetleg másnak 
van-e még javaslata. Újabb név nem merül fel, így a szavazó cédulára egyedüli jelöltként 
Meglécz Beáta neve kerül fel.  

A levezető elnök kéri a jelölő bizottságot, hogy ezt követően már mint szavazatszedő 
bizottság dolgozzanak tovább és a kitöltött, a jelenléti ív szerint 14 főnek kiosztott cédulákat 
gyűjtsék be és a bizottság elnöke a beérkezett szavazatok után ismertesse a végeredményt.   

Kovács Gyula elnök: 14 szavazatot számoltak össze, valamennyi érvényes volt, így a mai 
naptól az egyesület alelnöki posztjára a lemondott alelnök helyett a közgyűlés Meglécz 
Beátát választotta (melléklet: szavazó cédulák).    

A levezető elnök, mint az egyesület elnöke is gratulál az újonnan megválasztott alelnöknek 
és munkájához sikereket kíván. A tagság tapssal köszöntette új alelnökét.   

3. napirendi pont: Tisztségviselő választás (alelnök).  

Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  
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Következik a 4. napirendi pontban az alapszabályban feltüntetett székhely módosítása. 

A levezető elnök egyben az egyesület elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy miután még 
ebben az évben újabb közgyűlés összehívására kerül is, így ezt a napirendi pontot az akkori 
egyéb alapszabályban történő változtatásokkal együtt döntsük el. 

4. napirendi pont: Alapszabály módosítás: (székhely).  

Egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  
  

5. napirendi pontként következik a 2009 évi gazdasági jelentések előterjesztése, majd ezt 
követően az elfogadása, de a levezető elnök felhívja arra a jelen lévők figyelmét, hogy az 5. 
napirendi pontként felvett gazdasági beszámolók előterjesztésre kerülnek, de elfogadására 
az Alapszabály III. fejezet 4. pontja alapján nincs mód. 

A közgyűlés résztvevői tudomásul veszik, hogy a gazdasági jelentések a honlapon bármikor 
megtekinthetők, nyilvánosak és elfogadásuk még az idén összehívott következő 
közgyűlésen történik meg.   

5. napirendi pont: 2009-évi Egyszerűsített mérleg, Eredmény levezetés, Közhasznúsági 
jelentés ismertetése, elfogadása.  
 
Az ismertetés egyhangúlag elfogadva, ellenvélemény, tartózkodás nincs.  
 

6. napirendi pontban a levezető elnök, mint az egyesület elnöke javasoltja, hogy a tagság 
beszélje meg és döntsön a jövő évi kiállítások számáról, helyéről, főtenyészszemlék és 
tenyészszemlék idejéről, a kiállításokra hívott bírók személyéről.  

A jelen lévők igen aktívan részt vettek a fentiek megvitatásában, pró és kontra is nagyon 
sok jó gondolat, javaslat érkezett. 

Javaslatok: kiállításunkon indítsunk egy un. hobby kategóriát, ahol azok a kutya-gazda 
párosok mutathatnák be tudásukat, akik nem szépségversenyeken vesznek részt, hanem pl. 
aktívan dolgoznak kutyájukkal. Jutalmazásuk ugyanúgy serleg lesz, ami motiválja őket, 
hogy későbbi sikeres szerepléseket is tűzzenek ki célul. A tagságból olyan kérés érkezett, 
hogy az egyesület segítsen megfelelő, a már meglévő képzési bázisok mellett még többet 
találni, főleg a nyugati régióban. 

Mindenképpen jó lenne a már korábban indított handler tanfolyam folytatása és ennek 
kiterjesztése a régiókra is. A tagság felkérte az egyesület elnökét, hogy a korábbi tanfolyam 
vezetőjétől a jövő év elejére kérjen időpontokat, hogy a képzést folytatni tudjuk. 

Jövő évi kiállítások: tavaszi CACIB-bal összekötve Speciál CAC és főtenyészszemle 
rendezése, ősszel klubkiállítás rendezése, melyet összekötnénk a fajtánkat bíráló bírókkal 
való szakmai találkozóval. 
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Őszi főtenyészszemle esetleges helyszíne: Gödöllő (változhat). 

Tenyészszemlék: a helyi szervezetek megkeresése után döntünk a végleges helyszínekről, 
de minden alkalommal egyesületünk által megbízott személy ezeken részt fog venni a 
tagság döntése alapján.      

A még felvetett további javaslatokat is megtárgyaltuk és ezt követően a levezető elnök 
megkérdezi, hogy valaki még kíván-e hozzászólni, de további kérdések már nem merültek 
fel.  

A levezető elnök megköszöni a közgyűlésen részt vevő tagság aktív közreműködését. Ezt 
követően a közgyűlést bezárja. A közgyűlésről készült hanganyagot archiváltuk. 

 

kmf. 

 

A jegyzőkönyv hiteles:  

Levezető elnök:       Ujság Natália sk. 

Dobainé Tar Zsuzsanna sk.    jegyzőkönyv vezető 

 

Balajti József sk.      Gyetvánné Szűcs Éva sk. 

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

  


