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1. Beszámoló az előző időszakról  

 

Csíkvári M.: 

 

 Rendelkezésre álló pénzeszköz 2,2 mFt 

 Az év első felében összesen mintegy 8 mFt-ot költött az egyesület 

 Bevétel 10,5 mFt, melyből 1,4 mFt a befolyt tagdíj 

 9 060 eFt ÁTA igény van elbírálás alatt, mely várhatóan júliusban fog megérkezni. 

 Május végén a kérésemre újabb tájékoztatást kaptunk az MLOSZ által fejlesztett Közös 

Tenyésztőszervezeti Szoftverről. A Kisbéri Egyesület képviselőjével közösen megtettük az 

észrevételeinket, javaslatainkat az áttekintett menükkel kapcsolatban. Ígéretet kaptunk, hogy 

hamarosan a teljes próba verzió hozzáférhető lesz. A szoftver tényleges használata jövő év 

elején kezdődhet.  

 Az Egyesület képviseltette, magát az MLOSZ illetve a MÁSZ közgyűlésén. Az MLOSZ 

társadalmi elnöki pozíciójáról lemondott Farkas Sándor. A MÁSZ közgyűlésen felszólalt Dr. 

Nagy István Földművelésügyi miniszter.  

 Újabb egyeztetésre adott lehetőséget május utolsó napjaiban a Magyar Államkincstár. A 

megbeszélésen részt vett a NÉBIH, az MLOSZ, illetve az őshonos egyesületek képviselői, 

illetve Mezei Dávid államtitkár helyette. a cél az őshonos jogcímekre beadott pályázatok, 

különösen a  2016-ban beadott őshonos in situ (kanca) támogatások elbírálásának, 
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kifizetéseinek felgyorsítása. Minden résztvevő egyetértett az együttműködés fontosságában. Az 

egyesületek lehetőséget kaptak további adategyeztetésekre. A pályázókkal szükséges a 

kapcsolatfelvétel, az esetleges problémák időben való korrigálására. Szükséges ezt megtenni a 

2017-ben induló támogatási kérelmekkel kapcsolatban. A 2017-ben induló pályázatok esetében 

augusztusig van lehetőség bizonyos adminisztratív hiányosságok pótlására. 

 Nyitva áll az elektronikus felület az ex situ (méntartás, -csikó nevelés) beadására. 

 

1/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Az elnökség felkéri a tenyésztésvezetőt, hogy a 

rendelkezésére álló információk alapján adategyeztetést végezzen az érintett pályázókkal. 

Határidő 2018. augusztus 1. (egyhangúlag elfogadva) 

 

2/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Szükséges az ez évre tervezett kancabírálatok időben 

történő megszervezése. A következő állományokban, illetve tenyészetekben július 15-ig 

kerüljenek bírálatra a kancák: Fekete Balázs-Egyed Béla tenyészete, Kéktó Ménes, Lőrincz 

József tenyészete, Borbási Ménes, Korona Ménes, Medicus Universalis Bt. tenyészete, Szittya 

Furioso Kft. tenyészete. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Kucsora P.: A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerül a Kéktó Fesztivál (augusztus 10-

02.).   

 Pénteken a szokások szerint zarándoklat lesz a Tompahátra a Furioso Emlékparkba. 

Szeretnénk, ha minél többen eljönnének. 

 A további napokon szabadidős ügyességi verseny, kishuszár bemutató, dámalovas bemutató, 

voltizs bemutató van tervben. A Kéktói Ménes honlapján lesz részletes információ. 

 Hírlevélben tájékoztassuk az egyesület tagjait, annak érdekében, hogy minél többen 

értesüljenek a rendezvényről, illetve akinek lehetősége van, akár lóval is eljöhessen. 

 

3/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Az elnökség döntése, hogy 300 eFt (azaz háromszázezer 

Ft) nagyságrendben pénzügyi támogatást nyújt a Kéktó Fesztivál megrendezéséhez.  

(egyhangúlag elfogadva) 

 

4/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Az elnökség döntése, hogy összesen 300 eFt (azaz 

háromszázezer Ft) összeget elkülönít a Kéktó Fesztiválon résztvevők számára. Aki lóval veszt 

részt a rendezvényen, azok számára a pénzügyi kereten belül költségtérítést biztosít az 

Egyesület. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Kucsora P.: Tompaháton a furioso fajta bemutatására kiállítást is tervez a polgármester. 

 

5/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Az Egyesület 15 000 Ft/ló költségtérítést biztosít az 

Állattenyésztési Napokon megjelent résztvevőknek. (egyhangúlag elfogadva)  

 

6/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja az ügyvezető beszámolóját. 

(egyhangúlag elfogadva) 
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2. Az elnökség munkarendjének kialakítása 

 

7/2018 (06.11.) elnökségi határozat: Az elnökség rendes ütemezés szerint üléseit 

negyedévente tartja, minden negyed évet követő hónap első két hetében. (egyhangúlag 

elfogadva) 

 

Horváth S.: Javaslom, hogy a következő ülés időpontja a Kéktó Fesztivál előtti héten legyen. 

 

Csíkvári M.: Minden hónap első hetében e-mailen tájékoztatom az elnökség tagjait az aktuális 

pénzügyi helyzetről. 

 

 

3. Egyebek 

 

Domokos G.: Át kellene gondolni az egyesületi „ex situ- szaktanácsadói tevékenységre” 

beadható pályázat lehetőségét. 

 

Horváth S.: További információ szükséges a jogcím elszámolásával kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

Hódmezővásárhely, 2018.06.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………   …………………………………... 

  Molnár László      dr. Záborszki Tamás   

     


