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EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV  

 

A MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER 

EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT 

2016. április.09. napján tartott közgyűléséről 

 

 

Helye: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 73. (Tortuga –Étterem) 

Időpontja: 2016. április 09-én (szombat) 10.00 órakor 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Az Egyesület Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a 

jelenléti ív alapján a létszámot (17 fő klubtagból, 12 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. 

 

Igen: 12 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő. 

 

Levezető elnök: Dobainé Tar Zsuzsanna   

Jegyzőkönyvvezető: Pálocska Henriett  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Gyetvánné Szűcs Éva  

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Deliné Juhász Mónika  

 

Napirendi pontok: A mellékelt meghívó szerint 

 

A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat a Közgyűlés tagjai elfogadták. 

 

Igen: 12 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő. 

 

4. napirendi pont: a Jelölő és Szavazatszedő Bizottság megválasztása. A levezető elnök 

javaslata alapján: 

Meglécz Beáta 

Eszes Sándor 

Vigné Balázs Csilla. 

 

A közgyűlés nyílt szavazás után megválasztotta a bizottságot, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül.  

 

Igen: 12 fő, Nem: 0 fő, Tartózkodott: 0 fő 

 

5. napirendi pont: 

2015-évi Gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetésére. 

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 évhez képest pozitív 

(nyereséges) a működés. Ez azért is fontos, mert közhasznú egyesületként csak úgy 

működhetünk tovább, ha gazdálkodásunk nyereséges. Jelentős bevételt és stabilitást jelent az 

egyesület számára a 1% adó felajánlása, mely a tavalyi évben emelkedett, valamint a tagdíj. 
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Egyesületünk könyvelését év végén könyvvizsgáló készíti el és a jóváhagyást követően majd 

az anyagot továbbítják az illetékes hatósághoz. 

Támogatjuk a fajtamentő egyesületet (kiállításaink nevezési létszáma után x500.-Ft utalunk), 

viszont erről semmilyen visszajelzésünk nincs. 

Év végi pénzeszközök: bank: 456.991.-Ft, pénztár: 628.206.-Ft. 

Az elnök ismertetője után több tag felvetette, hogy kérjünk információt a felajánlott összeg 

felhasználásáról, ezt írásban majd megtesszük. Továbbra is támogatjuk a fajtamentőket, 

szerencsére az utóbbi időben nem került sor oft mentésére, de sajnos a honlapjukon a 

felajánlott összegekről utoljára 2008-as adat van csak fent. A fajtamentést tagjaink is végzik, 

hisz előfordult, hogy a nem megfelelő helyen lévő kutyát a tenyésztője visszavette és új gazdit 

keresett számára.  

 

A fenti kiegészítés után a közgyűlés elfogadta az előterjesztést.  

 

Az egyesület közgyűlése a 2015-évi gazdasági beszámolót és közhasznúsági jelentést a 

szóban tett kiegészítéssel elfogadta. 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/9/2016 (04.09.) 

 

Rátérünk a következő napirendi pontra. 

 

6. napirendi pont: 2016-os költségvetés ismertetése és elfogadása. 

 

Az előterjesztésnél elmondta az elnök, hogy az elmúlt évek számadatait figyelembe véve 

készült el a költségvetés. A cél mindenképpen szintén a nyereségre való törekvés. Felhívta a 

figyelmet, hogy növelni kell a tagdíjak bevételét, valamint az idén már a kiadásoknál 

jelentkezni fog a kiállítási ajándékok költsége, hisz eddig a korábban készített szóró 

ajándékokat használtuk fel, de idén mindenképpen újakat kell csináltatni. 

A tagság segítségét kérte az ajándékok kiválasztásánál. Az elnök a kiegészítéseket követően 

kérte a közgyűlés jóváhagyását. 

 

Az egyesület 2016-os évi költségvetését a szóbeli kiegészítés után a közgyűlés elfogadta. 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.   

Határozat száma: MOFTEK KGY/10/2016 (04.09.)  

 

7. napirendi pont: SZMSZ ismertetése. 

 

Az elnök röviden elmondja, hogy a korábbi szervezeti és működési szabályzatot néhány 

kiegészítéssel aktualizáltuk, így pl. belekerült a könyvvizsgáló foglalkoztatása is.  

 

Az elnök által ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatot az egyesület közgyűlése 

elfogadta. 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/11/2016. (04.09.) 

 

8. napirendi pontként az elnöki beszámoló következik a 2015-ös év munkájáról. 

 

Az egyesület munkájáról szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi és felkerül 

honlapunkra is. Az elnök elmondta, hogy a hivatalos rész után kerül sor az Év kutyája, Év 

tenyésztője pályázat díjainak kiadására.  
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A beszámolóban nem tért ki arra, hogy az állami beavatkozás milyen változást hozott 

egyesületünk életére, egyet tudtunk tenni alkalmazkodni az adott helyzethez. Ennek ellenére 

2015-ben rendeztünk két kiállítást, a FeHoVa keretén belül klubkiállítást, míg Komáromban 

Speciál CAC-ot. A szokásos módon díjaztuk a résztvevőket, sajnos azonban nincs fix 

szponzorunk, ebben kérte a tagság segítségét. Van saját sátrunk, de ezt még a Josera cégtől 

kaptuk, felmerült, hogy eladjuk, de talán át lehet alakítani, hisz nagyon jó minőségű. 

Jól sikerült a tavalyi évben megtartott családi nap Körmenden, ezeket az összejöveteleket 

mindenképpen szeretnénk folytatni, hisz sokan nem járnak kiállításokra, viszont tartják, 

szeretik a fajtát. Idén tervezünk hasonlót május 1-én. 

Székely Gyöngyvér itt javasolt új helyszínt, ahol nyáron is lehetne tartani találkozót, van 

lehetőség kutyák fürdetésére is és a szállás is megoldható. 

 

2015-ben sem kaptunk arra lehetőséget, hogy tenyészszemlét rendezzünk, ennek ellenére 

minden szükséges eszköz rendelkezésünkre áll. Reméljük 2016-ban már erre lesz módunk. 

 

Éves pontrendszerünket átdolgoztuk, így ebben az évben már azok is indulhatnak majd a 

pályázatokon, akik iskolába járnak kutyájukkal és sikeres vizsgát tesznek. 

 

Az elnök elmondta, hogy a honlapot továbbra is szeretnénk fenntartani, igen sok hasznos 

információt tartalmaz az új kutyások részére is.  

 

A bemutató csoportról elmondta az elnök, hogy sajnos az abban részt vevő kutya/gazdi 

párosok már nem vállalják különböző okok miatt a hosszú utazásokat. Annak ellenére, hogy 

sokan járnak iskolába kutyájukkal és megtanulják az alapvető engedelmességet is, nem 

tervezzük a csoport újbóli indítását, megköszönjük eddigi munkájukat, nagyon sokat tettek a 

bemutatók során azért, hogy minél szélesebb körben ismert legyen a fajta. 

 

Az elmúlt évben elért kiállítási eredményeket most külön-külön nem sorolta fel az elnök, 

viszont kiemelte, hogy legfiatalabb tagunk Pálocska Csenge a Junior Handlerek versenyében 

elért eredménye alapján képviselte hazánkat a Grufs-on és ott a kicsit között különdíjat kapott.  

Köszönjük a felkészítők és a család támogatását is, Csengének egyesületünk közössége 

különdíjat ad majd át. 

 

Gazdasági helyzetünk stabil, az SZJA támogatás 237.000-Ft, a bank: 456.991.-tal zárt, míg 

pénztárunkban 628.206.-Ft volt 2015 év végén. 

Mivel elsődleges bevételi forrásunk a tagsági bevétel és a kiállítási nevezési díj, így törekedni 

kell ezek növelésére. 

 

Az elnök megköszönte a tagság türelmét és kérte a beszámoló elfogadását az időközben tett 

szóbeli kiegészítésekkel. 

 

Az elnök 2015-évi, az egyesület munkájáról szóló beszámolóját a közgyűlés elfogadja. 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Határozat száma: MOFTEK KGY/12/2016. (04.09.) 

 

9. napirendi pont: tisztújítás: egyesületi elnök és alelnökök választása.  

 

A levezető elnök megkérdezi a jelölő bizottságot, hogy az egyesület elnökére milyen javaslat 

érkezett. Meglécz Bea elmondja, hogy az egyesület elnökének Dobainé Tar Zsuzsannát 
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javasolják, aki a jelölést elfogadta. Kérdésre a közgyűlésen részt vevőktől más javaslat nem 

érkezett.  

 

A szavazó cédulák begyűjtése után a bizottság elnöke ismerteti az eredményt.  

 

Dobainé Tar Zsuzsanna 12 igen szavazat-0 nem, 0 tartózkodás. 

A közgyűlés az alapszabály értelmében az egyesület elnökét 5 évre megválasztotta.    

Határozat száma: MOFTEK KGY/13/2016. (04.09.) 

 

Alelnökök:  

Kóti Kata- vállalja a jelölést. 

Virág Csaba-vállalja a jelölést. 

 

A kiosztásra, majd begyűjtésre került szavazó cédulák számolása után az eredmény: 

 

Kóti Kata 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Virág Csaba 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

A közgyűlés az egyesület két alelnökét 5 évre az alapszabály értelmében megválasztotta.  

Határozat száma: MOFTEK KGY/14/2016. (04.09.) 

 

Az elnök megköszönte a korábbi két alelnök eddigi munkáját, egyben gratulált a két új 

alelnöknek megválasztásához.  

 

10. napirendi pont: tisztújítás: tenyésztési bizottság: elnök választás (egyben tenyésztés 

vezető). 

 

A jelölő bizottság erre a posztra a korábbi elnököt Székely Gyöngyvért javasolja, aki a jelölés 

elfogadását megerősíti. Más jelöltre nem érkezik javaslat. 

  

A szavazás lezajlik, az eredmény: 

 

Székely Gyöngyvér 12 igen, 0 nem,0 tartózkodás.  

Az alapszabály szerint a közgyűlés 5 évre megválasztotta az egyesület tenyésztési 

bizottságának vezetőjét, aki egyben az egyesület tenyésztés vezetője is.  

 Határozat száma: MOFTEK KGY/15/2016. (04.09.) 

 

 

A tenyésztési bizottság tagjaira érkezett javaslat: 

Pavol Bocskorás a jelölést elfogadta. 

Meglécz Beáta a jelölést elfogadta. 

A feltett kérdésre más javaslat a közgyűlés résztvevőitől nem érkezik.  

 

 

Szavazás: 

 

Pavol Bocskorás 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Meglécz Beáta 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

Az alapszabály szerint a közgyűlés 5 évre megválasztotta az egyesület tenyésztési 

bizottságának tagjait.  

Határozat száma: MOFTEK KGY/16/2016. (04.09.) 
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11. napirendi pont: felügyelő bizottság megválasztása. 

 

Javaslatok a felügyelő bizottság megválasztásához. 

 

Bárdosi Katalin- bár személyesen nincs jelen a közgyűlésen, de az előzetes egyeztetések után 

a jelölést elfogadta, ezt a levezető elnök (egyben az egyesület elnöke) is megerősíti. 

Pálocska Henriett-jelölést elfogadta. 

Deliné Juhász Mónika-jelölést elfogadta.  

 

Szavazást követő eredmény: 

 

Bárdosi Katalin 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Deliné Juhász Mónika 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Pálocska Henriett 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.  

A közgyűlés 5 évre megválasztotta az egyesület felügyelő bizottságát. Az alapszabály 

értelmében a bizottság tagjai közül választ elnököt.   

Határozat száma: MOFTEK KGY/17/2016. (04.09.) 
 

12. napirendi pont: egyebek. A közgyűlésen részt vevők néhány ez évi aktualitást beszéltek 

még meg, majd sor került a pályázaton részt vevők jutalmazására.  

 

 

 

A levezető elnök a közgyűlést 12.10 órakor bezárja. 

 

 

       kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ............................................ 

      egyesület elnöke sk. 

 

 

 

  

............................................ 

jegyzőkönyvvezető  sk. 

 ............................................ 

levezető elnök  sk. 

 

 

  

............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő  sk. 

 ............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő  sk. 


