EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
A MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER
EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT
2013. február.09. napján tartott közgyűléséről
Helye: 8000 Székesfehérvár Ányos Pál u. 3 ( Salvator –Étterem)
Időpontja: 2013. február. 09-én (szombat) 11.00 órakor
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a
jelenléti ív alapján a létszámot (11 fő klubtagból, 7 fő klubtag van jelen), az alapszabálynak
megfelelő így a határozatképesség, majd javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazás
eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket tartózkodás és
ellenszavazat nélkül.
Levezető elnök: Dobainé Tar Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető: Bárdosi Katalin
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Gyetvánné Szűcs Éva
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Dely Zsolt
Napirendi pontok: A mellékelt meghívó szerint
A napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadták.
Első napirendi pontként került sor a 2012 éves beszámolóra. Az elnök tájékoztatja a tagokat,
hogy a fenti anyagokat mindenki számára elérhetővé tették az egyesület honlapján
(www.oroszterrier.hu)
Megállapítható, hogy az egyesület gazdálkodása megfelelő, az előző évekhez képest pozitív
(nyereséges) a működés. Jelentős bevételt és stabilitást jelent az egyesület számára a 1% adó
felajánlás, a tagdíj.
Az új civil törvény értelmében egyesületünk át tért a kettős könyvelésre az éves anyagot
továbbították az illetékes hatósághoz.
Az elhangzottak alapján kérdés nem volt, a napirendi pont jóváhagyva.
Rátérünk a következő napirendi pontra.
Második napirendi pontként került sor az Elnöki beszámolóra.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi és honlapunkon is megjelentetjük. A 2012évben történtekről az elnök részletesen beszélt.
Tartottunk 5 tenyésszemlét 2012-ben, sajnos sok bírálati lapot vissza kellet tartani, a szűrések
és egyéb hiányosságok miatt, ezt negatívumként könyveltük el. A szemlézéshez az egyesület
jól felszerelt, a magasságmérő bot hiányzik még, de hamarosan talán azt is sikerül beszerezni.
Szeptember 8.-án Székesfehérváron tartott Speciál kiállításunknak pozitív visszhangja volt, a
megjelentek jól érezték magukat. Az elnökség tagjai közül sokan részt vettek az
előkészületekben, ez az elvárás a 2013-as klub kiállítás előtt is. Egyesületünk minden egyes
nevezés után 500 Ft-ot átutalt a Fajtamentők számlájára. Részükről visszajelzés nem történt.
Itt került szóba, hogy érezhető a gazdasági válsághatás a kiállítási kedven, ennek orvoslására
vár javaslatokat az egyesület. Elhangzott, hogy egy ún. sikerlista ösztönző lehet.
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A bemutató csoport 2012-es évben sem vállalt bemutatókat, az ígéretek ellenére sem, a
csoport vezetője nem végzi a munkáját, a csoport munkája nem kielégítő.
Tagjaink kiállításokon elért eredményeit ismerteti az elnök
A honlap korszerűsítésére továbbra is várja az elnökség a segítséget, javaslat van bőven.
Felmerült, hogy a Facebook profil naprakész karbantartását valaki felvállalhatná.
Meglécz Beának köszönhetően összeállt egy kiváló adat nyilvántartás.
Gazdasági számadatok részletes ismertetése:
Mind a bevételi, mint a kiadási számok részletesen fel lettek sorolva, az évet pozitívan zártuk.
A könyvelés bárki számára megtekinthető.
Sajnálatos módon a taglétszámunk 5 fővel csökkent. Az új gazdák nem csatlakoznak az
egyesülethez, ez a tenyésztők felelőssége, nekik kell felhívni a figyelmet a létezésünkről.
Kovács Gyula felszólalt a pontverseny kapcsán. A levezető elnök kérte a jegyzőkönyvben
rögzítését.
Véleménye szerint aggályos, hogy a részvételi feltétel a klubkiállításhoz kötött.
Indoklása szerint bárkinek alakulhat úgy, hogy nem tud megjelenni az egy alkalommal
rendezendő klubkiállításon.
Ajánlata szerint oldjuk fel a klubkiállításhoz kötött feltételt és a nevezést egy komolyabb
pontszámmal (akár egy világkiállítással azonos értékű) motiváljuk.
Az elnök asszony felkéri Meglécz Beát, hogy ennek megfelelően szerkessze át a pályázati
felhívást.
A levezető elnök megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás, kérdés a napirendi pontot illetően
van-e és jelzi amennyiben nincs, úgy szavazzuk meg a jóváhagyást. Megtörtént, áttértünk a
következő pontra. De mielőtt ezt megtettük volna, a pontverseny díjai kerültek átadásra.
Az év kutyája fiatal kan:Cara-Dzsin La-Grande
Az év kutyája felnőtt kan I.: Borys Dargasow Tigaro-Figaro Arkan
Az év kutyája felnőtt kan II.: Töreki Jódi Aceman
Az év kutyája felnőtt szuka: Black Recording Angel Alica
Az év tenyésztője: Kovács Gyula ezüstkoszorús mestertenyésztő-Cara Dzsin kennel
A harmadik napirendi pont: Egyebek
A levezető elnök átadja a szót Meglécz Beátának.
Beáta beszámol az agár klub pályáján tett látogatásáról. Leírja, hogy milyen adottságokkal
rendelkezik a terület, ami Alsónémediben található. Elővezeti, hogy véleménye szerint nem
csak az adottságokat tekintve, hanem gazdasági szempontból is nagyszerű helyszínéül
szolgálhatna akár egy klubkiállításnak, akár csak egy egyesületi kutyás rendezvénynek.
A szó ismét Dobainé Tar Zsuzsanna elnök asszonynál. Az állami elismertség témában tett
előrelépésről tájékoztatja a jelenlévőket. Tudni lehetett, hogy a kérelmünket elutasították a
KARAKÁN Klub megléte miatt. Az újabb kérelmet beadták. A pályázati anyagot Zsuzsa
magával hozta, meg lehetett nézni.
Elmondta, hogy személyes találkozót kért Korózs Andrástól és kapott közgyűlésünket
megelőző napra. A találkozóra elkísérte őt Meglécz Bea.
A beszélgetés során Korózs András elmondta, hogy tudomása van arról, hogy 2013. február
28.-ig a NÉBIH felülvizsgál minden tenyésztői szervezetet. Ez lehetőség lehet a számunkra.
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Ennél a pontnál jelezte Dely Zsolt, hogy ebben a problémakörben további hátrány számunkra,
hogy sajnos erős gyanú van arra, hogy a tagjaink közül valaki informálja a KARAKÁN
Klubot és ennek köszönhetően ők mindig egy lépéssel előttünk járnak.
Itt elmondta Zsuzsa, hogy nehéz dolgunk lesz, de nem lehetetlen. Pont ezért fontos most,
hogy az egyesület aktív munkát végezzen, hogy ezzel is bizonyítsa, hogy a MOFTEK-é
legyen az állami elismertség.
Pár szó esett a klub népszerűsítésének lehetőségeiről. Majd áttértünk a jubileumi klubkiállítás
részleteire. Mint például:
 fotós: Dely Zsolt ajánlott egy fotóst, akit a többség is ismer és jónak tart. Nagyon sok
ötlet hangzott el, mint lehetőség a fényképeket illetően (háttér, CD, csoportkép, stb.)
 dekoráció (hasonlóan a 2011. októberi kiállításunkhoz)
 katalógus (hirdetés feladási lehetőség)
 emléktárgyak (ajándék táskák készítse, díjak, stb.)

A levezető elnök a közgyűlést 12.30 órakor bezárja.

kmf.
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