MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
JEGYZŐKÖNYV
A MOFTEK 2012. 02.11-én megtartott közgyűléséről
Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 10.30-kor,
hogy a közgyűlés határozatképes (17 fő tagból 11 fő többség, a mellékelt jelenléti ív
szerint).
Dobainé Tar Zsuzsanna kéri a közgyűlésen részt vevők hozzájárulását, hogy
levezető elnöknek személyét hagyják jóvá.
A közgyűlés a levelező elnök személyét egyhangúlag elfogadja, tartózkodás,
ellenszavazat nincs.
A levelező elnök Székely Gyöngyvért a jegyzőkönyv vezetésére, Meglécz Beátát és
Tankó Csabát a jegyzőkönyv hitelesítésére kéri fel. A nevekről egyenkénti szavazást
kér.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazást követően a jegyzőkönyvvezető,
hitelesítők személyét nevenkénti szavazással egyhangúlag elfogadja,
tartózkodás és ellenszavazat nincs.
Ezt követően a levezető elnök a közgyűlési meghívóban előzetesen kiküldött
napirendi pontok jóváhagyását kéri, illetve megkérdezi, hogy van-e egyéb
kiegészítés, javaslat.
Javaslat, kiegészítés nincs.
A napirendi pontok, illetve azok ismertetési sorrendjét a közgyűlés
egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat nincs.
4. napirendi pont
Jelölő és szavazatszedő bizottság megválasztása.
A levezető elnök javasolja, hogy a jelülő bizottság elnökének Kovács Gyulát,
tagjainak Bárdosi Katalint és Dely Zsoltot válassza meg a közgyűlés.
A nevekről egyenkénti szavazást kér.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazást követően a jelölő bizottság elnökét és
tagjait nevenkénti szavazással egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és
ellenszavazat nincs.
A levezető elnök javaslatára a jelölő bizottság a későbbiekben szavazatszedő és
számláló bizottságként is tevékenykedik. Erre szintén közgyűlési jóváhagyást kér.
A fentieket a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, tartózkodás és ellenszavazat
nincs.
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5. napirendi pont.
2011-évi Egyszerűsített mérleg, Eredmény levezetés, Közhasznúsági
ismertetése, elfogadása.
- Előadó: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök

jelentés

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a fenti anyagokat mindenki számára elérhetővé
tették az egyesület honlapján (www.oroszterrier.hu). Kiegészítésképpen elmondja,
hogy gazdasági helyzetünk stabil, ugyan a kiállítási bevételek, tagdíjak elmaradtak
az előző évtől, de a szponzori támogatások és az első ízben gyűjtött 1% megfelelő
alapot biztosítottak és a 2011-es évet is pozitív mérleggel zártuk.
Az új civil törvény értelmében egyesületünknél át kell majd térni a kettős könyvelésre
és a következő két év anyagát 2014-ben vizsgálja majd a hatóság. A két év
működése alapján hoznak majd döntést arról, hogy közhasznúsági fokozatunk
megmaradhat-e. Az eddigi működésünk és a civil törvényben megjelentek szerint
erre minden esélyünk megvan.
Megkérdezi a tisztelt tagokat, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése.
Amennyiben nincs, úgy a fenti jelentések egyenkénti elfogadását kéri.
Meglécz Bea javasolja, hogy a gazdasági jelentéseket az elnöki beszámolót
követően fogadjuk majd el. Az elnöki beszámoló részletesen foglalkozik a 2011-es év
bevételi-kiadási számaival, így ott kapunk egy komplex, részletes ismertetést.
A közgyűlés a javaslatot elfogadja, így rátérünk a következő napirendi pontra.
6. napirendi pont.
Elnöki beszámoló a 2011-es év munkájáról.
-Előadó. Dobainé Tar Zsuzsanna elnök
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi és honlapunkon is megjelentetjük. A
2011-évben történtekről az elnök részletesen beszélt, így a januári közgyűléssel
együtt tartott felvezetői tanfolyamról, a közgyűlésen elfogadott szabályzatainkról,
melyet a MEOE elnöksége jóváhagyott és mindkét honlapra fel is került.
Fehérváron tartottuk Speciál kiállításunkat és októberben pedig klubkiállításunkat.
Szakmai vezetésünk az engedélyezett tenyészszemléken részt vett, de itt, főleg a
szűrések megléte nagyobb odafigyelést igényel.
A bemutató csoport nem tudott vállalni fellépést betegségek miatt, de őszre ismét új
koreográfiát tanultak be és 2012-ben már vállalnak bemutatókat.
Főleg a klubkiállításon tapasztalható volt a tagság aktivitása, melyet a következő
kiállításokon is kéri az elnökség. Tagjaink kiállításokon is igen kiemelkedő
eredményeket értek el, melyet részletesen felsorolt az elnök.
Felmerült a honlap korszerűsítése is, melyhez támogatást kért az elnökség.
Beadtuk a minisztérium felé a korábban kért dokumentumokat és hivatalos értesítést
kaptunk, hogy az ügyintézési határidőt 6 hónappal meghosszabbítják.
A pénzügyi résznél mind a bevételi, mint a kiadási számok részletesen fel lettek
sorolva, kiemelve, hogy az 1 %-ból is igen szép összeget kaptunk, így az évet
pozitívan zártuk.
Az elnök a végén hivatalosan lemondott az elnökség nevében és kérte a közgyűlést,
hogy esetleges kérdéseiket tegyék fel, majd ezt követően fogadják el beszámolóját.
Dely Zsolt felvetette, hogy minél szélesebb körben kell népszerűsíteni az 1%-ot, hisz
ez fontos bevételi forrása egyesületünknek.
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A levezető elnök kérte, hogy az elhangzott keretszámok ismeretében a közgyűlés
fogadja el a 2011 évi Egyszerűsített mérleg, Eredmény levezetés és Közhasznúsági
jelentésben foglaltakat, majd ezt követően az elnöki beszámolót.
A közgyűlés a fentiekben kért szavazásnak megfelelően a 2011-évi
Egyszerűsített mérleg, Eredmény levezetés és Közhasznúsági jelentésben
foglaltakat egyhangúlag elfogadja tartózkodás és ellenszavazat nélkül, majd ezt
követően a 2011 évi elnöki beszámolót is elfogadja egyhangúlag tartózkodás
és ellenszavazat nélkül.
7. napirendi pont.
-Javaslat az egyesület elnökére és elnökségi tagjaira.
Az elnök felkérésére Kovács Gyula, a jelölő bizottság elnöke ismertette, hogy az
elnöki pozíció betöltésére Dobainé Tar Zsuzsanna jelölése történt, megkérdezi, hogy
a jelölt vállalja-e.
Dobainé Tar Zsuzsanna vállalja a jelölést, a bizottság elnöke felteszi a kérdést, hogy
van-e más javaslat.
A közgyűlés részt vevő tagoktól nem érkezik más javaslat. A jelölt Dobainé Tar
Zsuzsanna neve felkerül a szavazó lapra, melyen az egyesület elnökére szavaz a
közgyűlés.
A szavazatszedő és számláló bizottság kiosztotta a szavazólapokat, majd a leadott
voksok összesítése után elnöke Kovács Gyula ismertette a szavazás végeredményét
(a szavazólapokat a jegyzőkönyv mellékleteként archiváltuk).
Az egyesület elnöki posztjának betöltésére történt szavazás végeredménye:
Dobainé Tar Zsuzsanna 11 szavazat, megválasztva az egyesület elnökének.
A jelölő bizottság elnöke az egyesület elnökségi tagjainak jelölése előtt elmondta,
hogy a korábbi alelnök Kiss Sándor családi elfoglaltsága miatt nem tudja tovább
vállalni a pozíció betöltését. Jelöltek: Meglécz Beáta és Dely Zsolt. A levezető elnök
kérdésére mindkét jelölt vállalta a jelölést.
A közgyűlésen más jelölt neve nem merül fel.
Ezt követően a két jelölt Meglécz Beáta és Dely Zsolt neve felkerül a szavazólapra,
melyen az egyesület alelnöki posztjáról szavaz a közgyűlés.
A szavazatszedő és számláló bizottság a szavazólapokat kiosztja, majd a leadott
voksokat összesíti és Kovács Gyula elnök ismerteti a végeredményt ( a
szavazólapokat a jegyzőkönyv mellékleteként archiváltuk).
Az egyesület alelnöki posztjaira történt szavazás végeredménye:
Meglécz Beáta 11 szavazat, megválasztva az egyesület alelnökének,
Dely Zsolt 11 szavazat, megválasztva az egyesület alelnökének.
Az újonnan megválasztott elnökség megköszöni a tagság bizalmát és még nagyobb
aktivitással dolgozik majd az elkövetkező időszakban.
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8. napirendi pont.
Egyebek.
Az elnök elmondja, hogy már a közgyűlési meghívók kiküldése után kaptunk az
ügyészségtől egy hivatalos értesítést, az alapszabályunkban kisebb módosítást
kértek. Kérik az aláírási jogok gyakorlásának módosítását, illetve a MEOE is jelzéssel
élt, hogy a 18 éves korhatár ne szerepeljen a tagfelvételnél.
Ezeket a következőkben korrigáljuk:
II. fejezet
Az egyesület tagjai
4.

Az egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy, aki
cselekvőképes, elmúlt 18 éves (törlés) és belépési nyilatkozatot tesz.

IV. fejezet
Az Elnökség-tisztségviselők
6. A bankszámla felett az Elnök és bármely alelnök közül kettő együttesen
jogosult rendelkezni.(törlés)
A bankszámla feletti rendelkezés esetén, vagy bármely olyan esetben, amikor
a jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két
képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges, Egyesületünkben
képviseleti joggal felruházottak: Dobainé Tar Zsuzsanna elnök, Meglécz Beáta
alelnök, Dely Zsolt alelnök.
X. fejezet
Vegyes rendelkezések

2.

Az Alapszabály jelen szövegét az Alakuló Közgyűlés helyszínén 2008. január26-án fogadta el. Az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2008 december 6án illetve jelen alkalommal, 2011. január 30-án módosította. Az
alapszabályban történt ismételt változtatásokat az Egyesület Közgyűlése
2011. október 22-én módosította, illetve 2012. február 11-i közgyűlésén
megváltoztatta.(kiegészítés)

Az alapszabályban történt módosításokat a közgyűlés elé elfogadásra terjeszti fel az
ismertető elnök.
A közgyűlés az alapszabályban kezdeményezett módosításokat a pontosan
felsorolt fejezetek, szövegmódosítások, törlések felsorolását követően
egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
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Az elnök tájékoztatja még a közgyűlés részt vevőit, hogy a MEOE igen nehéz
helyzetben van, folyamatos támadások érik, melyeknek célja nagy valószínűség
szerint az, hogy ne lehessen megrendezni a 2013 évi világkiállítást.
Ezután következett az Év kutyája, Év tenyésztője pontversenyre beérkezett
pályázatok díjazása, melyet Meglécz Bea adott át.
Az elnök megköszönte a tagság aktivitását és a közgyűlést bezárta.
Jegyzőkönyv hiteles:
Székesfehérvár, 2012. február 11.

Dobainé Tar Zsuzsanna sk
elnök

Tankó Csaba sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Székely Gyöngyvér sk
jegyzőkönyvvezető

Dobainé Tar Zsuzsanna sk
levezető elnök

Meglécz Beáta sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
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