Közgyűlés jegyzőkönyv

Időpontja:

2015.02.21. szombat, 16.00 óra

Ismételt közgyűlés:

2015.02.21. szombat, 16.30 óra

Helye:

Gastland M0 Hotel & Étterem & Konferenciaközpont
M0-ás autóút 19-es km. GPS koordináták: N 47,38056 E
19,05450

Elnök megnyitja a közgyűlést, megállapítja, hogy a közgyűlés…… fővel az eredetileg meghirdetett
napirendi pontokban második időpontban határozatképes.
Jegyzőkönyv vezető: Kerekes Mária
Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Fikó Fruzsina, Fülöp Adrienn

1.) Beszámolók
-

Elnöki beszámoló, tájékoztatás

Egyesület székhelyének megváltozása miatt alapszabályt kell módosítani.
Elnök ismerteti 2014 év fontosabb eseményeit, a LEOE NEBIH-hez beadott pályázatát, annak
elismerését.
Elnök ismerteti a LEOE és a MEOESZ közötti megbízásos viszonyt. MEOESZ végzi a LEOE számára a
származási lapok előállítását, jogosult tulajdonosátírásra. Egyéb, tenyésztési kérdésekben a LEOE a
kizárólagos szerv.
Az aktuális jogszabályi háttérnek való megfelelés miatt alapszabály módosítására lesz szükség, ez a 2.
napirendi pontban történik meg.
A közgyűlés az elnöki beszámolót szavazással elfogadja.

-

Tenyésztési bizottság beszámolója és annak elfogadása
Dr. Fikó Fruzsina, a Tenyésztési Bizottság Elnöke beszámol 2014 év tenyésztési eseményeiről.

A beszámolót lásd a letölthető ppt-ben.
Problémák alomlátogatáskor: a testsúlyok nem mindig érik el a meghatározott súlyt. Ezt a
jövőben komolyan fogjuk venni, ismételt látogatásra fog sor kerülni. Az ismételt látogatásra a
tenyésztési szabályzatnak megfelelően a tenyésztő költségére kerül sor, és a megfelelő súlyt el
nem érő kölykök addig nem adhatóak gazdához.
A kölykök tartásának feltételei is hagynak kívánnivalót maguk után. Kérjük nagy helyen,
ingergazdag környezetben tartani a kölyköket, megfelelő fekhelyekről, kifutóról, játékokról
gondoskodni.

-

Egyesület pénzügyi beszámolójának elfogadása
Fülöp Adrienn beszámolója az éves nyitó- és záróegyenlegről, kiadásokról és bevételekről.
Lásd: mellékelt összefoglaló.

-

A Leonbergi Állatbarát Alapítvány beszámolója

Kirják József, az Alapítvány elnöke ismerteti az alapítvány céljait, eszközeit.
Ismerteti az Alapítvány 2014 évi kiadásait: rendezvények szponzorálása, laptop a LEOE részére,
mentett leonbergik állatorvosi költségeinek térítése.
Az alapítvány célja a LEOE támogatása, működésének támogatása anyagi eszközökkel, rászorult
helyzetben lévő leonbergi kutyák sorsának segítése.
A közgyűlés a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

2.) A szabályzatokban történő módosítások, és azok elfogadása
-

Alapszabály módosítás: A Ptk. szerinti kötelező módosítások, módosítások az előző évi
tapasztalatok alapján, illetve a jelenlegi jogszabályokhoz igazodva. A módosítások
elfogadása.

Elnök ismerteti a Ptk. változásait, aminek megfelelően az alapszabály megváltoztatására van szükség.
Elnök ismerteti az alapszabályban történő változtatásokat, valamint a székhely módosításának
szükségességét. Az Egyesület címét a következőre módosítjuk: 2060 Bicske, Magyar S. u. 3.

Az alapszabályban módosítani kell, hogy a MEOE helyett a MEOESz-t ismerjük el kynológiai
szervezetnek, illetve a MEOESz-szel állunk szerződéses- és tagi viszonyban.
A tagdíjbefizetés határideje nem változik, továbbra is március 31.

A rendes tag meghatározásának pontosítása szükséges a 98/2013 VM rendelet jogszabályi hely
tekintetében.
Pontosításra kerül, hogy mik tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe a …………. rendeletnek
megfelelően.
Meghatározásra, illetve pontosításra kerül a ……………… jogszabály alapján, hogy a közgyűlés milyen
módon hívható össze. Az elkövetkezőkben nem szükséges a meghívót postai úton feladni, az online
kiküldés is megfelelő.
A bankszámla feletti rendelkezés jogát módosítani

???????

A közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a szükséges módosításokat az alapszabályban megtegye,
illetve azokkal kapcsolatosan eljárjon. Hatályba lépés dátuma: 2015.04.15.
A Tenyésztési Bizottság létszámát az alapszabály 2-4 bizottsági tag + tenyésztési bizottság elnökében
határozza meg.
A közgyűlés a változásokat megszavazza.

-

Egyéb szabályzatokban szükséges módosítások, szükség esetén. Árlistát érintő változtatások.
Tenyésztési szabályzathoz kapcsolódó változások.
Tenyésztési szabályzatban pontosításra kerül a tenyésztésre javasolt minősítés meghatározása. Ez
a minősítés csak abban az esetben adható, ha a kutya HD-A minősítésű, tenyészvizsgája során
mind a küllembíró, mind a munkabíró véleménye az, hogy az egyed minősítése tenyésztésre
javasolt legyen.
A tenyésztési szabályzatba kerüljön be, hogy az új tulajdonosok listáját a tenyésztők a kölykök 3
hónapos korában leadni kötelesek. Egyhangúlag megszavazza.
Kirják József tenyésztési szabályzathoz kapcsolódó beadványainak megtárgyalása.
1, A tenyésztési szabályzatban az egyedi azonosítóval való ellátás minden esetben a chipezést
jelenti, ennek megfelelően a tetoválás szót chipezésre módosítjuk. A beadvány elfogadva.
2, Kirják József beadványában kéri, hogy a kölyköket már 8 hetes korban új gazdához lehessen
adni. A tenyésztési bizottság állásfoglalása ez ügyben az, hogy így a kölyköket 7 hetesen kellene
megvizsgálni, ami több szempontból nem optimális (herék, súlyok, fejlettség). Másrészt a kölykök
szocializációjának szempontjából fontos az otthon töltött egy hét, mivel itt van lehetőségük
testvéreikkel, más felnőtt kutyákkal kommunikációt tanulni, és ingergazdagabb környezetben
vannak, mint új otthonukban lennének, ahol az oltások hiánya miatt még utcára nem vihetőek, és
feltehetően társállatok sem mindig vannak.
A közgyűlés 7 mellette és 5 ellene szavazattal megszavazza, hogy a régi szabályozás marad
érvényben, vagyis a kiskutyák továbbra sem adhatók 9 hetes koruk előtt új gazdához.
3, Kirják József kérelmezi, hogy egyes esetekben a tenyészvizsga alól a champion cím és a
megfelelő egészségügyi szűrések felmentést adjanak. A tenyésztési bizottság álláspontja ez
ügyben az, hogy a tenyészvizsga alól nincs mentesség. A kiállítási címek nem mentesítenek a
küllemi vizsgarész alól, kivéve a Klubkiállítás alkalmával kiadott alapos bírálati lapot,

amennyiben ugyanaznap tenyészvizsgára is sor kerül. Ez esetben a Klubkiállítás bírálati lapja
felhasználható a tenyészvizsga küllemi részéhez. Mivel azonban a kiállításokon vézenvizsgálat
nem történik, Kirják József javaslatát a tenyésztési bizottság nem támogatja. A vézenvizsgálat
fontos részét kell, hogy képezze a leonbergi tenyésztési programjának.
Vida József elnök módosító javaslata, hogy esetenként a tulajdonosok a tenyésztési bizottságtól az
éves két meghirdetett vizsgán kívül, rendkívüli vizsga rendezésének lehetőségét kérhessék. Ebben
az esetben, ha nem vesz részt elegendő kutya ahhoz, hogy a bevételekből a tenyészvizsga kiadásait
fedezni lehessen, úgy a fennmaradó költségeket a kérelmező viseli. A módosító beadványt a
közgyűlés 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodó mellett 5 igen szavazattal megszavazta.
A szabályzatok be nem tartása esetén a NEBIH-nek bejelentés készül. Amennyiben a NEBIH
meghatalmazza a LEOE-t a büntetés kiszabásával, úgy a büntetési összeg az állattenyésztési
törvényben foglaltaknak felel meg.
Árlista változása: Az Egyesület anyagi helyzetének, kiadásainak és bevételeinek
tekintetbevételével az a javaslat, hogy a kielégítő működés érdekében minden árjegyzék-tételt
1000 Ft-tal meg kell emelni. Kivételt képez ez alól a kiállítási nevezési díjakban a baby- és kölyök
osztály, és a veterán osztály. Hatályba lépés 2015.04.01.

3.) Egyebek
- Klubkiállítás, Tenyészvizsgák szervezési előkészületei.
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Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő

