
JEGYZŐKÖNYV 

 

A Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesületének közgyűléséről 

 

Dátum: 2020.02.08. 

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

Időpontja: 14:00 

Ismételt időpontja: 14:15 

Megjelentek: a jelenléti íven szereplők 

Tárgya: a meghívóban rögzített napirendi pontok 

 

Jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 14:00 

Vida József elnök megállapítja, hogy a jelenléti ív szerint a közgyűlés a második időpontra 

határozatképes. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés levezetésével bízzák meg Vida 

József elnököt, a jegyzőkönyv vezetésével Komendánt-Fülöp Adrienn tagot, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére válasszák meg dr. Fikó Fruzsina és Kerekes Mária tagot, szavazatszedő és 

szavazat számláló bizottságba Fülöpné Nemes Ildikó és Komendánt Péter 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, Tisztségviselő választás 

III, A szabályzatokban történő módosítások, és azok elfogadása 

IV, Egyebek 

 

Tagok érkezése: két tag érkezik, így az összes szavazóképes tag száma 20. 

 

I/1. Éves beszámoló, tájékoztatás 

 

Vida József elnök kérésére Kerekes Mária tag összefoglalta a 2019-es évet, annak kiemelkedő 

eseményeit, a rendezett tenyészvizsgákat és kiállításokat. Kiemelte a 2019 áprilisában Tatán 

tartott speciál kiállítás, valamint a 2019 októberében, Komáromban tartott klubkiállítás 

sikerét, melyeken rekord számú kutya és gazda képviseltette magát. Köszönetét fejezte ki a 

szervezőknek és résztvevőknek. 

Kerekes Mária tag tájékoztatta a résztvevőket, hogy Egyesületünk jogosulttá vált az adó 1%-

ok gyűjtésére, melyet a fajtamentésre szeretnénk fordítani. Ezzel párhuzamosan arról is 

informálta a tagságot, hogy a Leonbergi Állatbarát Alapítvány befejezte működését. 

 

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


 

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. Hangsúlyozta, hogy a tavaly elfogadott áremeléseknek és 

a MEOESZ-től, valamint a Leonbergi Állatbarát Alapítványtól kapott támogatásoknak 

köszönhetően az Egyesület pénzügyi helyzete pozitívan változott. 

 

A levezető elnök javasolja a közgyűlésnek az elnöki beszámoló, a Tenyésztési Bizottság 

beszámolója, valamint a Pénzügyi 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, 20 igen szavazattal meghozzák az alábbi határozatot: 

 

1/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés az Elnöki beszámolót, a Tenyésztési Bizottság beszámolóját, valamint a 

Pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

II/1. Tisztségviselő választás 

 

Vida József elnök megköszönte a tisztségviselőknek az elmúlt négy éves munkájukat. Dandé 

András tag javasolta, hogy a vezetőség maradjon változatlan a következő négy évben, mert 

munkájukat magas színvonalon végezték. Vida József elnök egyesével megkérdezte a 

tisztségviselőket, hogy vállalják-e a jelölést a következő négy éves időszakra. Két tag 

kivételével (Fikóné Kutasi Beatrix elnökségi tag és Komendánt Péter elnökségi tag) minden 

tisztségviselő igennel válaszolt. 

 

Elnöki pozíció jelöltek: 

Vida József 

 

Elnökségbe, Tenyésztési Bizottságra jelöltek: 

Dandéné Bónus Klára 

Feketéné Nagy Mónika 

dr. Fikó Fruzsina TB 

Kerekes Mária TB 

Komendánt-Fülöp Adrienn TB 

Létai Bonifác 

Szakácsné Szigligeti Andrea 

Téglásné Csontos Bernadett 

 

A tagok titkos szavazással szavaznak, a szavazatszedő és számláló bizottság összesíti a 

szavazatokat és nyilvánosságra hozza az eredményeket. 

 

2/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés által titkos szavazáson megválasztott Elnök, Elnökségi tagok és Tenyésztési 

Bizottsági tagok: 

Elnök: Vida József 



Elnökség: (6 fő) 

Tenyésztési Bizottság: Dr. Fikó Fruzsina, Kerekes Mária, Komendánt-Fülöp Adrienn 

Elnökségi tagok: Feketéné Nagy Mónika, Létai Bonifác, Téglásné Csontos Bernadett 

 

Felügyelő Bizottságba jelöltek: 

Adamek Béla 

Lapu Endre 

Dr. Szántó Eszter 

 

A tagok titkos szavazással szavaznak, a szavazatszedő és számláló bizottság összesíti a 

szavazatokat és nyilvánosságra hozza az eredményeket. 

 

3/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés által titkos szavazáson megválasztott Felügyelőbizottsági tagok: Adamek Béla, 

Lapu Endre, Dr. Szántó Eszter 

 

 

III/1. A szabályzatokban történő módosítások és azok elfogadása 

 

III/1/a. Alapszabály módosítás 

Kerekes Mária tag ismerteti a Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesülete Elnökségének 

javaslatát a Közgyűlés számára az alapszabály módosítására. A javaslat alapján az egyesület 

neve az alábbiak szerint változik: 

LEONBERGI KEDVELŐK ÉS TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 

Az Egyesület rövidített elnevezése továbbra is LEOE marad. 

A tagok 18 fő igen, 2 fő nem szavazattal elfogadják  

 

3/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés az Egyesület nevének megváltoztatására tett javaslatot elfogadja. 

 

Az Elnökség javaslata alapján az Egyesület tevékenysége/feladatköre az alábbiakkal bővül: 

 

Az Alapszabály 3. §-a kiegészül az alábbi (23) és (24) ponttal: 

3. § Az Egyesület tevékenysége: A 2. §-ban foglalt célok megvalósítása érdekében az 

Egyesület feladatköre: 

(23) terápiás kutyák képzése, a képzett kutyák terápiás célú alkalmazása, alkalmazásuk 

koordinálása 

(24) a leonbergi (leonberger) német kutyafajta tartásának támogatása képzésekkel, 

tájékoztatással, ismeretterjesztéssel. 

 

A javaslatot a tagok egyhangúan, 20 fő igen szavazattal elfogadják. 

 

4/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés az Egyesület feladatkörének kibővítésére tett javaslatot elfogadja. 

 

III/1/b. Tenyészvizsga-szabályzat módosítás 

Kerekes Mária tag ismerteti a módosítások fontosságát, valamint a Tenyésztési Bizottság 

javaslatait a Tenyészvizsga-szabályzat vonatkozásában, melyek a mellékelt dokumentumban 

olvashatók. 

A javaslatot a tagok egyhangúan, 20 fő igen szavazattal elfogadják. 



 

5/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés a Tenyészvizsga-szabályzat módosítására tett javaslatot elfogadja. 

 

III/1/c. Az egyéb szabályzatokban történő esetlegesen szükséges változtatások 

Nem érkezett javaslat. 

 

 

III/1/d. Az Egyesület díjszabásával kapcsolatos változtatások 

Kerekes Mária tag javasolta, hogy a tagdíjfizetés határideje ne az Alapszabályban legyen 

szabályozva, hanem erről a Közgyűlésen szülessen megállapodás. A javaslat értelmében a 

tagdíjfizetés határideje február 15. legyen. A tagdíjfizetés  határideje egyidejűleg az 

alapszabályból törlésre kerül.  

A javaslatot a tagok egyhangúan, 20 fő igen szavazattal elfogadják. 

 

6/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja, hogy a tagdíjfizetés határideje ne az Alapszabályban legyen 

szabályozva, valamint a tagdíjfizetés határidejének módosítására tett javaslatot is elfogadja, 

miszerint a tagdíjfizetés határideje a 2021.évtől kezdődően február 15. 

 

Komendánt-Fülöp Adrienn tag ismerteti a Vezetőség által az Árlista tételeivel kapcsolatosan 

javasolt változtatásokat. Két változtatást javasol. 

A Fiatalkutya és Felkészítő vizsga összegének 4000 forintról 5000 forintra történő emelését 

javasolja. 

A javaslatot a tagok 19 fő igen és 1 fő nem szavazattal elfogadják. 

 

7/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja a Fiatalkutya és Felkészítő vizsga összegének emelésére tett javaslatot. 

A vizsgára való jelentkezés  így a továbbiakban 5000 Ft-ba kerül. 

 

A Vezetőség másik javaslata szerint az Egyesület ajánljon fel adott naptári évre szóló 

kedvezményes tagságot az első leonbergijükkel belépő tagoknak. A kedvezményes tagsági díj 

mértéke a rendes tagsági díj 50%-a, ami a jelenlegi díjszabás alapján 6000 forint. A 

kedvezményes tagsági díj mellé MEOESZ tagság 3000 forintért váltható. 

A javaslatot a tagok egyhangúan, 20 fő igen szavazattal elfogadják. 

 

8/2020.02.08. számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja az első leonbergijükkel belépő tagok esetében az első évre vonatkozó 

kedvezményes tagsági díjra (6000 Ft.) tett javaslatot elfogadja. 

 

III/1/e. Az Egyesületi szolgáltatások és adminisztratív szolgáltatások határidős javaslatai 

Komendánt-Fülöp Adrienn tag ismerteti az „Új tulajdonos lejelentő adatlap almokhoz” 

dokumentum fontosságát. Ezen dokumentum beküldése az almok jelentős részének esetében 

nem történt meg. A dokumentum elmaradása esetén az alábbi szankciót javasolja: 

amennyiben a tenyésztő nem küldi el határidőig az új tulajdonosok adatait, a következő nála 

született alom nem kerül feltüntetésre az Egyesület honlapján. 

A javaslatot a tagok 12 fő igen, 5 fő nem és 2 fő tartózkodik arányban elfogadják. 

 

9/2020.02.08. számú határozat: 



A közgyűlés elfogadja az Új tulajdonos lejelentő adatlap almokhoz dokumentum 

elmaradásával kapcsolatos szankcióra tett javaslatot. 

 

 

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 Olli Kokkonen bírót, a finn leonbergi 

klub volt elnökét 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 levezető elnök több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a közgyűlést lezárja. 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 16:30 órakor 

 

2020.02.08. 

 

 

 

Vida József      Komendánt-Fülöp Adrienn 

levezető elnök      jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

dr. Fikó Fruzsina     Kerekes Mária 

hitelesítő      hitelesítő 


