JEGYZŐKÖNYV
A Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesületének közgyűléséről
Dátum: 2018.02.10.
Helye: Kertész Csárda, 8000 Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgyi u. 2.
Időpontja: 15:00
Ismételt időpontja: 15:15
Megjelentek: a jelenléti íven szereplők
Tárgya: a meghívóban rögzített napirendi pontok
Jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 15:15
Kerekes Mária vezetőségi tag megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint a közgyűlés a második
időpontra határozatképes. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés levezetésével bízzák
meg Kerekes Mária vezetőségi tagot, a jegyzőkönyv vezetésével Komendánt-Fülöp Adrienn
tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére válasszák meg dr. Fikó Fruzsina és Komendánt Péter tagot,
szavazatszedő és szavazat számláló bizottságba Dandéné Bónus Klára és Lapu Endre tagot.
Megállapításra kerül, hogy a közgyűlés határozatképes.
A javaslatot a tagok egyhangúan, 17 igen, 0 nem szavazattal elfogadják.
A levezető elnök a közgyűlést megnyitja, és ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
I, Éves beszámoló és tájékoztatás, Tenyésztési Bizottság beszámolója, pénzügyi beszámoló. A
beszámolók elfogadása.
II, A szabályzatokban történő módosítások, és azok elfogadása
III, Egyebek
I/1. Éves beszámoló, tájékoztatás
Kerekes Mária levezető elnök beszámolójában összefoglalta a 2017-es évet, annak kiemelkedő
eseményeit, a rendezett tenyészvizsgákat és kiállításokat. Kiemelte a 2017 áprilisában Agárdon
tartott speciál kiállítás, valamint a 2017 októberében, Komáromban tartott klubkiállítás sikerét,
melyeken rekord számú kutya és gazda képviseltette magát. Köszönetét fejezte ki a
szervezőknek és résztvevőknek.
A levezető elnök kihangsúlyozta, hogy az Egyesület továbbra is a leonbergi fajta egyetlen
elismert gondozó klubja Magyarországon.
A MEOESZ alapszabályának értelmében fenntartja magának a jogot, hogy második
fajtagondozó szervezetként a leonbergit érintő tenyésszemléket tartson, és származási lapokat
állítson ki a LEOE hatáskörén kívül is. Egyesületünk célja változatlan: minőségi színvonalat
fenntartani és ellenőrzött tenyésztést végezni az országban.
A levezető elnök ismerteti, hogy az alapszabály módosításának következményeként
Egyesületünk 2019-től jogosult az adó 1%-át fogadni. A 2018-as évben a Leonbergi Állatbarát
Alapítvány még fogadja az 1%-okat.
A levezető elnök javasolja a közgyűlésnek az elnöki beszámoló elfogadását. A tagok a
javaslattal szemben ellenvetéssel nem éltek, hozzászólás nem érkezett. A levezető elnök felkéri
a közgyűlést a szavazásra. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A tagok egyhangú, 17 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot:

1/2018.02.10. számú határozat:
A közgyűlés az éves beszámolót elfogadja.
I/2. Tenyésztési Bizottság beszámolója és annak elfogadása
Beszámolót tartja: dr. Fikó Fruzsina
Mellékelt Power Point prezentáció, amelyet dr. Fikó Fruzsina részletesen ismertet.
A prezentáció tartalmazza az elmúlt év tenyész-eseményeit számokban, valamint a felmerülő
problémákat, azokra megoldási lehetőségeket. A Tenyésztési Bizottság megkéri a tagokat a
dokumentáció pontos betartására, kihangsúlyozva az állománybejelentő, illetve az új tulajdonos
lejelentő dokumentum fontosságát.
A levezető elnök javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. A tagok a javaslattal
szemben ellenvetéssel nem éltek, hozzászólás nem érkezett. A levezető elnök felkéri a
közgyűlést a szavazásra. A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.
A tagok egyhangú, 17 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot:
2/2018.02.10. számú határozat:
A közgyűlés a Tenyésztési Bizottság beszámolóját elfogadja.
I/3. Pénzügyi beszámoló
Beszámolót tartja: Komendánt-Fülöp Adrienn
Mellékelt prezentáció, amelyet Komendánt-Fülöp Adrienn részletesen ismertet.
Komendánt-Fülöp Adrienn ismerteti továbbá a Vezetőség által az Árlista tételeivel
kapcsolatosan javasolt változtatásokat. A tételek azért változnak, mert az új törzskönyvezési
rendszer miatt a 2017-es év tapasztalatai alapján az Egyesület nagyobb összegtől esett el, és a
színvonalas munka fenntartásához nélkülözhetetlen egyes tételek árának emelése. Az
áremelésekről a későbbiekben lesz szavazás.
A tagok egyhangú, 17 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot:
3/2018.02.10. számú határozat:
A közgyűlés az Egyesület pénzügyi beszámolóját elfogadja.
II/1. A szabályzatokban történő módosítások és azok elfogadása
Nem érkezett előterjesztés tagjainktól.
A levezető elnök ismerteti a Vezetőség módosítási javaslatait.

Tenyésztési Szabályzattal kapcsolatban:
A tenyészszukák felső életkorának egyértelműsítése: 6,5 és 7 éves kor között külön engedéllyel
lehet tenyésztésbe vonni a szukát, ennek feltételei: nagy vérkép, szívultrahang csatolása
valamint megfelelő indoklás – csak olyan szukának adható ki ez az engedély, akitől 2 alomnál
és 10 kölyöknél több nem született idáig.
A tenyészvizsgán való részvétel feltétele két magyar kiállításeredmény.
Az Egyesületen kívüli tenyészpartnerrel történő pároztatást, mind a szukák, mind a kanok
vonatkozásában, nem támogatjuk marketingtevékenységgel, ilyen párosítások és almok nem
kerülnek fel weboldalunk almokat és pároztatásokat ismertető lapjaira.
Retorziók a szabályszegések esetére (szabályzat be nem tartása, késedelmes benyújtás): sem a
fedeztetés, sem az alom, sem a tenyésztő nem kerül fel az Egyesület honlapjára.
Minden bejelentés határideje 6 napra módosuljon (fedeztetési igazolás, alombejelentő).
4/2018.02.10. számú határozat:
A közgyűlés a Vezetőség Kerekes Mária által ismertetett, a tenyésztési szabályzatot érintő
változásokat elfogadja.
Honlappal kapcsolatos változtatási javaslatok:
Az Egyesület honlapja nem hivatalos fórum, hanem első sorban marketingeszköz és
információforrás!
Csak azok a fedeztetések és almok kerüljenek fel a honlapra, ahol mindkét tenyészpartner
LEOE tag, valamint a külföldi fedeztetések.
Az ajánlott tenyésztők közé csak az kerülhet fel, aki valamennyi szabályt pontosan és határidőn
belül betartott.
A LEOE szolgáltatások határidői kerüljenek fel a honlapra. Átírás 15 nap. Az alomellenőrzést
kérjük 3 hétre előre egyeztetni (ha nem érik el a súlyt, később el lehet tolni pár nappal, de időben
jelezze a tenyésztő).
5/2018.02.10. számú határozat:
A közgyűlés a Vezetőség Kerekes Mária által ismertetett, a honlap kezelésével kapcsolatos
változásokat elfogadja.
Árlista megvitatása:
A MEOESZ-szel történő új szerződéses kapcsolat miatt változások történtek az egyesület
életében, melynek anyagi vonzatai vannak. Az előző év tapasztalatai mutatják, hogy jelentős
bevételi forrásoktól esett el az Egyesület a változások miatt, és ezek pótlása szükséges ahhoz,
hogy az Egyesület munkáját az eddigi stabil színvonalon végezhesse, rendezvényeink továbbra
is magas színvonalúak lehessenek.
Ezért a Vezetőség a mellékelt árlista-változásokat terjeszti elő, javasolja az új árak 2018.
február 15-től való bevezetését.
6/2018.02.10. számú határozat:
A közgyűlés a Vezetőség Komendánt-Fülöp Adrienn által ismertetett, az Árlistát érintő
változásokat elfogadja 2018. február 15-i hatállyal.
III./Egyebek
Egyebek napirendi pontban a Vezetőség ismerteti a 2018. év tervezett eseményeit, a tavaszi és
az őszi kiállítások idejét, szervezésének jelenlegi állását, az első félév tenyészvizsga
időpontjainak idejét.

Áprilisban speciál kiállítást szervez az Egyesület, ahová Jorgen Hansen tenyésztőt, a dán klub
elnökét várjuk. A rendezvényhez Egyesületünk pályázat útján 150.000 forint támogatásban
részesül a MEOESZ-től. Az idei klubkiállítást 2018 októberében rendezzük, az eddigi
szokásokhoz híven a CACIB kiállítás keretein belül.
A levezető elnök több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a közgyűlést lezárja.
Jegyzőkönyv lezárva: 17:30 órakor
2018.02.10.
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