
JEGYZŐKÖNYV 

 

A Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesületének közgyűléséről 

 

Dátum: 2019.02.16. 

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 Lapu Endre és Létai Bonifác tagot. 

Megállapításra kerül, hogy a közgyűlés határozatképes. 

A javaslatot a tagok egyhangúan, 18 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 összefoglalta a 2018-as évet, annak kiemelkedő eseményeit, a 

rendezett tenyészvizsgákat és kiállításokat. Kiemelte a 2018 áprilisában Tatán tartott speciál 

kiállítás, valamint a 2018 októberében, Komáromban tartott klubkiállítás sikerét, melyeken 

rekord számú kutya és gazda képviseltette magát. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek és 

résztvevőknek. Hangsúlyozta azt is, hogy a 2018-as évben is sikerrel pályázott Egyesületünk 

a MEOESZ-nél, aminek eredményeképpen 150.000 forint támogatást kaptunk 

speciálkiállításunk szervezéséhez. 

A tagok egyhangú, 18 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

1/2019.02.16. számú határozat: 

A közgyűlés az elnöki 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. 

http://www.leonbergiklub.hu/wp-content/uploads/2017/03/2017.01.21.-K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9s-jegyz%C5%91k%C3%B6nyv.pdf#page=1
http://www.leonbergiklub.hu/wp-content/uploads/2017/03/2017.01.21.-K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9s-jegyz%C5%91k%C3%B6nyv.pdf#page=1


A tagok egyhangú, 18 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

2/2019.02.16. 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 az egyes rendezvények költségvetését, valamint az 

Egyesület aktuális anyagi helyzetét. Komendánt-Fülöp Adrienn ismerteti továbbá a Vezetőség 

által a díjszabással kapcsolatosan javasolt változtatásokat, melyre azért van szükség, hogy az 

Egyesület több bevételre tehessen szert, így fenntartva a minőségi munkavégzést. Az 

áremelésről a későbbiekben lesz szavazás. 

 

A tagok egyhangú, 18 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

3/2019.02.16. számú határozat: 

A közgyűlés a pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

II/1. A szabályzatokban történő módosítások és azok elfogadása 

 

Nem érkezett előterjesztés tagjainktól. 

 

Az Egyesület díjszabásával kapcsolatos változtatások 

A Vezetőség előterjeszti a Komendánt-Fülöp Adrienn tag által már ismertetett, a díjszabásra 

vonatkozó javaslatait, javasolja az új árak 2019. április 1-jétől való bevezetését. 

A tagok egyhangú, 18 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

4/2019.02.16. számú határozat: 

A közgyűlés a Vezetőség Komendánt-Fülöp Adrienn által ismertetett, az Árlistát érintő 

változásokat elfogadja 2019. április 1-jei hatállyal. 

 

IV./Egyebek 

 

Egyebek napirendi pontban a Vezetőség ismerteti a 2020. év tervezett eseményeit, a tavaszi és 

az őszi kiállítások idejét, szervezésének jelenlegi állását, az év tenyészvizsga időpontjainak 

idejét. 

Áprilisban speciál kiállítást szervez az Egyesület, ahová Rita Pleibel-Seyffer bírót és 

tenyésztőt várjuk. A rendezvényhez Egyesületünk pályázat útján 200.000 forint támogatásban 

részesül a MEOESZ-től. Az idei klubkiállítást 2020 októberében rendezzük, az eddigi 

szokásokhoz híven a CACIB kiállítás keretein belül. 

A Vezetőség hangsúlyozza, hogy az Egyesületünk honlapja marketingfelület, ezért oda csak 

azokat a tenyésztőket, fedezéseket, almokat, fedezőkanokat és tenyészszukákat tesszük fel, 

akik valamennyi, rájuk vonatkozó szabálynak megfelelnek. 

 



Komendánt-Fülöp Adrienn tag javasolja, hogy Dr. Hargitai Gábor és Petrás Antal legyenek 

Egyesületünk tiszteletbeli tagjai. Javaslatát azzal indokolja, hogy mindketten évek óta segítik 

Egyesületünk munkáját: Dr. Hargitai Gábor a speciál- és klubkiállításainkon bírálja a minor 

puppy és puppy osztályos kutyákat, Petrás Antal pedig a tenyészvizsgáinkon bírálja a 

résztvevőket a viselkedésteszten. 

A tagok egyhangú, 18 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

5/2019.02.16. számú határozat: 

A közgyűlés Dr. Hargitai Gábort és Petrás Antalt tiszteletbeli taggá választja azonnali 

hatállyal. 

 

 

A levezető elnök több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a közgyűlést lezárja. 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 17:00 órakor 

 

2019.02.16. 

 

 

 

Kerekes Mária     Komendánt-Fülöp Adrienn 

levezető elnök      jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

dr. Fikó Fruzsina     Komendánt Péter 

hitelesítő      hitelesítő 


