
 
MEGHÍVÓ 

 

A LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE  2019  ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE 

 
Melynek időpontja :   2019.02.16. szombat, 15,00 óra 

megismételt időpontja:  2019.02.16. szombat 15,15 óra 

helye :  Kertész Csárda 
8000 Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgyi u. 2. 

 

Amennyiben az első időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés ugyanazon a napon, 

változatlan napirendi pontokkal 15,15 perckor megismételten kerül megtartásra. 

 

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a 

jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. 

 

A közgyűléshez kapcsolódó, beérkező írásbeli előterjesztések határideje 2019.02.08. A közgyűléshez kapcsolódó írásbeli 

előterjesztéseket a leoe.tenyesztes@gmail.com email címen fogadjuk. Ezek beérkezésüket követően az egyesület honlapján 

elérhetőek: www.leonbergiklub.hu   

 

A szavazáson kizárólag érvényes 2019 évi tagsággal rendelkezők szavazhatnak, a tagsági díj befizetésére a Leonbergi Ebtenyésztők 

Országos Egyesülete, B3 TAKARÉK 73600149-11122960 bankszámlaszámon van lehetőség. A tagdíj helyszíni befizetésére nincs 

lehetőség. 

Taggá váláshoz elengedhetetlen  a belépési nyilatkozat aláírása és visszaküldése, a tagdíj megfizetése, és az alapszabály szerinti 

feltételek teljesülése.  
 

A közgyűlésen kizárólag személyesen lehet szavazni. 
 

 

Napirendi pontok:  

 

- A Közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyvvezető, a mandátumvizsgáló bizottság és a szavazatszedő- és számláló bizottság 

megválasztása 

 

1.) Beszámolók 

 

- Beszámoló, tájékoztatás a 2018 évről – Elnök 

 

- A LEOE helyzete, 2018. év eseményei.  

 

- Egyesületünket érintő változások ismertetése, a MEOESz-szel való együttműködéshez, illetve a sikeres további működéshez 

szükséges esetleges szabályzati változások ismertetése, a felmerülő kérdések megvitatása. 

 

- Tenyésztési bizottság beszámolója és annak elfogadása – Tenyésztési Bizottság 

2018 év tenyésztési eseményei számokban, alomellenőrzések, tapasztalatok, javaslatok. 

 

- Egyesület pénzügyi beszámolója, és annak elfogadása – Komendánt-Fülöp Adrienn 
 

 

2.) A szabályzatokban történő módosítások és azok elfogadása 

- Tenyésztési szabályzatot érintő módosítások.  A Tenyésztési Bizottság javaslatai és a beérkezett Tagi javaslatok megvitatása, 

a javaslatok elfogadása vagy elutasítása. 

- Az egyéb szabályzatokban történő esetlegesen szükséges változtatások elfogadása. 

- A szabályzatok be nem tartása esetére vonatkozó intézkedések, 

- Az Egyesületi szolgáltatások és adminisztratív szolgáltatások határidős javaslatai és az esetleges kapcsolódó díjak, 

intézkedések. 

- Döntés az Egyesület Díjszabásában bekövetkező esetleges változtatásokról. 

 

 

3.) Egyebek 

 

- Klubkiállítás, Speciálkiállítás, Tenyészvizsgák szervezési előkészületei, segítők jelentkezése. 

- Egyesület weboldala, annak funkciója, kapcsolattartója és a weboldalon való megjelenéssel kapcsolatos szabályok. 

 

 

A LEOE Elnökségének nevében:  

2019 01.29. 

        Vida József  Elnök sk. 

mailto:leoe.tenyesztes@gmail.com
http://www.leonbergiklub.hu/

