
Jegyzőkönyv

Készült a Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület Tisztújító Közgyűlésén,
2009. december 12-én Karcagon.

Megjelentek száma 43 fő.

Juhász  Zoltán  alelnök  köszönti  a  megjelenteket  megállapítja,  hogy  a  9  órára  összehívott 
gyűlés határozatképtelen volt,  viszont ez az ülés határozatképes,  tájékoztatásul közli,  hogy 
Antal István elnök egészségügyi problémák miatt nem tud részt venni a Közgyűlésen. 

Mandátum vizsgálatra  kerül  sor  dr.  Nagy Péter  ügyvéd tájékoztatója  után.  A természetes 
személy  csak  önmagát,  jogi  személy  csak  a  törvényes  képviselője  útján  képviselhet  az 
Alapszabály szerint. 

A képviselők azonosítása a 10 órás jelenléti ív alapján.

Dr. Nagy Péter: Az Egyesület alapszabálya szerint a képviselet csak így lehetséges, akkor is, 
ha előzetesen ez másként történt, tehát közvetett képviselet alapszabály sértő lenne. 
Javaslom az alapszabály módosítását kezdeményezni.
Közvetett képviselő nem szavazhat jelenleg.

Dózsa Tamás Károly: a törvényesség betartása végett az alapszabály betartása módosításig 
szükséges.  A mai napon lesz javaslat az alapszabály módosításra.

Novák Pál: az ügyvéd úr által elmondottakat szavazatban kéri megerősíteni

Dr. Nagy Péter: a mai napon hozott döntések 30 napig bírósági úton támadhatóak

Börzsey Barbara: a tagsága után érdeklődik.

Lázi Andrea késve megérkezett szavazó lapot kapott.

 Dr. Nagy Péter: befizetése óta nem telt el 30 nap az egyesület szabálya szerint nem él még a 
tagsága

Szavazásra jogosultak száma a mai napon 43 fő.

Mészáros Zsolt: Gál Ferenc úton van.

Juhász Zoltán: lehetőség szerint fel kellene oldani a helyzetet.

Novák Pál: a közgyűlésnek a tagfelvételi kérelmeket helyben is el kellene tudni bírálni.

Dózsa Tamás Károly: véleményem szerint a felmerülő kérdéseket meg kell tárgyalni, de az 
alapszabályt be kell tartani.
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Dr.  Nagy  Péter:  a  meghívóban  szereplő  megbízási  levél  helytelen  kifejezés,  de  nem 
szabálytalan, cégbíróság által kiadott vagy netes cégkivonat alkalmas a képviseleti jogosultság 
igazolására.

Dr. Ungvári Zsigmond: a mandátum tulajdonosok szavazzanak lelkiismeretesen

Bartók László: nem akar a szekértáborok csatájában részt venni, a szavazati jogát visszaadja.

Dózsa  Tamás  Károly:  az  alapszabály  értelmében  Börzsey  Barbara  tagfelvétele  nem 
lehetséges.

Az Egyesület tagsága 247 , melyből a megjelentek közül 43 a szavazásra jogosult.

Így a szavazásra jogosultság megállapításra került.

Javaslat jegyzőkönyvezetőre Privári Münschberger Judit személyében.

 8/2009  (XII.12.)  számú határozata: a  Közgyűlés  egyhangú  nyílt  szavazással  elfogadta, 
jegyzőkönyvvezetőnek  Privári Münschberger Juditot .

Javaslat jegyzőkönyv hitelesítőknek Ivanics Réka és Török Mihály személyében. 

 9/2009  (XII.12.)  számú  határozata: a  Közgyűlés  egyhangú  nyílt  szavazással  elfogadta 
jegyzőkönyv hitelesítőknek Ivanics Rékát és  Török Mihályt.

A napi rendek elfogadására kerül sor a meghívóban szereplő sorrendben, más téma napirendre 
vétele nem merült fel.

 10/2009 (XII.12.) számú határozata: a Közgyűlés 39 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás 
mellett nyílt szavazással elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat

A termet egy fő elhagyta, egy pedig visszalépett, így a szavazásra jogosultak száma 41 főre 
módosult.

1. napirendi pont
Az elnökség beszámolója az eltelt időszakról

Az elnökség és az ügyvezető beszámol az elmúlt gyűlés óta eltelt időszakról.  

Dózsa Tamás:

- tenyésztési program elfogadása
- 20. esztendős ünnepség szervezése
- bélyegzés változásának menete
- MGSZH-ban történt változásokról tájékoztatás
- MLLSZ-ben történt változások (alapszabály, elnevezése)
- Méntelep sorsa
- Egyesület ellenőrzése
- várható támogatások a hagyományos fajtákban
- Hungarikumok közé kerültek a magyar lófajták
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- Ménelhelyezési kimutatás előkészítés alatt van bővítésére sor kerül
- Egyesület anyagi helyzetének ismertetése

Bartók László: az oktatás szükségességére és fontosságára hívta fel a figyelmet. Felmerülő 
észrevételekre  reagált  (magyar  fajták  képviselete,  a  marketing  hiánya,  regionális 
tenyészszemlék)

Juhász Zoltán:
Becsülendő a megjelentek nagy száma.

Ivanics Réka:
Azt a széles réteget gondoljuk elérni, akit az Egyesület nehezen ér el.

Mészáros Zsolt:
A kiállításokon, bemutatókon való részvételt követően az érdeklődés aktívabb a lovak után.

Dózsa Tamás:
Az elmúlt években történteket összegzi.

Halasi Endre levele ismertetésre kerül.

Gál Ferenc megérkezett a szavazók száma 42 lett.

2. napirendi pont
Szavazatszedő bizottság megválasztása

Javaslat a szavazatszedő bizottság személyi összetételére:

Perényi János, Lázi Andrea, Baráth György vállalják.

 11/2009 (XII.12.) számú határozata: a Közgyűlés 40 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett 
nyílt szavazással elfogadta szavazatszedő bizottság tagjainak Lázi Andreát, Perényi Jánost és 
Baráth Gábort

3. napirendi pont
Jelölőbizottság javaslatai a tisztségviselőkre

Jelölőbizottság beszámolója az elvégzett munkáról, előadja Kucsora István.

Javaslat elnök, elnökség és ügyvezetés formára.

Jelöltek az elnöki tisztségre: Bartók László, Dózsa Tamás Károly, dr. Plutzer Imre

Dózsa Tamás Károly visszalépett a jelöltségtől.

Kettő jelöltre lehet szavazni.
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4. napirendi pont
Jelölt-lista állítás

A jelöltek vállalják a felkérést.

Dr. Nagy Péter jogi képviselő ismertette a szavazás menetét amit az alapszabály ír elő.

Egy fő visszaadta szavazati jogát, egy nem szavazott.

Szavazás első körében egyik jelölt  sem kapta meg a kettőharmados támogatottságot,  így a 
következő körben már egyszerű szavazattöbbséggel kerül megválasztásra a tisztségviselő.

A szavazatok számlálása 14.10 órakor végett ért.

Bartók László 18 szavazatot kapott dr. Plutzer Imre 22 szavazatot kapott, így egyik jelölt sem 
kapta meg a kettőharmadot. Újabb szavazásra kerül sor, ahol már egyszerű szavazattöbbség 
dönt.

 12/2009  (XII.12.)  számú  határozata:  a  Közgyűlés  kettő  körös  titkos  szavazással  40 
érvényes szavazat mellett 22 szavazattal elnöknek választotta dr. Plutzer Imrét. 

Ebédre került sor.

Elnökség választása következik.

A javasolt személyek:
Bartók  László,  Fekete  Balázs,  Kucsora  István,  ifj.  Horváth  Sándor,  Vígh  László,  Juhász 
Zoltán, Domokos Gábor, Mészáros Zsolt, Klucsai Dávid.

Klucsai Dávid nem vállalta a jelöltséget a többi jelölt elfogadta a jelölést. 

Az első körben a kétharmados támogatottságot Batók László kapta meg 36 szavazattal.

A  többi  személy  megválasztására  egy  új  választási  kör  került  lebonyolításra,  ahol  már 
egyszerű szavazattöbbséggel kerül eldöntésre a tisztségviselő személye.

A második körben megválasztásra került: Fekete Balázs, ifj. Horváth Sándor, Kucsora István

 13/2009  (XII.12.)  számú  határozata:  a  Közgyűlés  kettő  körös  titkos  szavazással  39 
érvényes  szavazattal  az  elnökség  tagjainak  választotta  Bartók  Lászlót  36  szavazattal,  ifj. 
Horváth  Sándort  24  szavazattal,  Fekete  Balázst  24  szavazattal  és  Kucsora  Istvánt  19 
szavazattal.   

Gratuláltak a megválasztott tisztségviselőknek.

5. napirendi pont
Egyebek

Egyebekben téma volt a tagdíj hátralék rendezése, alapszabály módosításának szükségessége, 
hagyományos fajták versenye.
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 14/2009 (XII.12.) számú határozata: a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta az 
Alapszabály módosítását előkészítő bizottság tagjainak Domokos Gábort, Fekete Balázst és 
Novák Pált.  

15/2009 (XII.12.)  számú határozata:  a Közgyűlés egyhangú nyílt  szavazással  támogatta, 
hogy a jövő évtől csak a rendezett tagsági díjjal rendelkező tagok számára adható ki tenyésztő 
szervezeti igazolás.  

Más téma felvetése nem révén az ülés berekesztésre került 15.32 órakor.

Jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő levezető elnök
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