
Elnökségi ülés jegyzőkönyv

 2011 03.02.  Kecskemét, Sasfészek Fogadó
Jelen vannak:  -     Ifj. Horváth Sándor

- Ország Anikó
- Bartók László
- Kucsora István
- Mészáros Zsolt
- Korsós Zoltán Bálint
- Dr Plutzer Imre
- Csíkvári Mónika.

Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Dr Plutzer Imrét választotta 
meg.
Az Elnökség egyhangú szavazással hitelesítő tanúnak Ország Anikót és Bartók Lászlót 
választotta meg.

1. napirendi pont: beszámoló az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakról.
- Az MgSzH határozatában figyelmeztetésben részesítette az 

egyesületet.
- Mén-elhelyezési kimutatás 
- Pályázatok
- Őshonos rendelettel kapcsolatos problémák
- Tenyésztési program felülvizsgálata szükséges március 31-ig.
- A február 24-i MLOSZ ülés elhangzottak (ló ENAR, OMÉK)

1/2011. (03.02.) határozat: Az MLOSZ Tenyésztői Tanács ülésén az alábbi 
álláspontot képviseljük: igényt tart az egyesület az OLIR teljes 
adatbázisára. Az egyesület a bélyegzést tekinti a követendő jelölési 
módnak. 2011. évre az MLOSZ szerződést aláírjuk a 2010-es költségek 
megtartása mellett.  (egyhangúan elfogadva)

2. napirendi pont: Közgyűlés előkészítése.

Napirendi pontok:
- Elnökségi beszámoló a 2010. évről.
- FEB 2010 évi beszámolója 
- Ügyvezetői beszámoló 
- 2010 évi mérleg, pénzügyi beszámoló elfogadása
- 2011 évi tagdíj módosítása
- 2011 évi gazdasági terv elfogadása
- Alapszabály módosítása
- Döntés a tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárásáról
- Tenyésztési program módosítása.
- Egyebek

2/2011. (03.02.) határozat: A közgyűlés előtt ismét a tagdíj tartozás 
rendezésére felszólítjuk a tagokat és a nem fizető tagokat kizárásra 
terjeszti az elnökség a közgyűlés elé.                 (egyhangúan elfogadva)



3/2011. (03.02.) határozat: Javasolt tagdíj 2011 évre 10 000 Ft, a nem KKV 
státuszú tagoknak a mindenkori tagdíj kétszerese. (egyhangúan elfogadva)

4/2011. (03.02.) határozat: Az elnökség kezdeményezi a többi tradicionális 
lófajta tenyésztő-egyesületeivel szakmai fórum létrehozását a közös 
problémák megbeszélésére, közös petíció a tradicionális lófajták ügyében a 
szakmai felügyelő szervek felé.  (egyhangúan elfogadva)

5/2011. (03.02.) határozat:  2010 év mérlegének és  beszámolójának, 2011 
év pénzügyi tervének  elfogadása.

6/2011. (03.02.) határozat: az elnökség támogatja az OMÉK egyik napján 
fajtabemutató megtartását. (egyhangúan elfogadva)

7/2011. (03.02.) határozat: a Penolet KFT könyvelő cég megbízását 
meghosszabbítása. (egyhangúan elfogadva)

8/2011. (03.02.) határozat: az ügyvezető gondoskodik az egyesület 
tulajdonában lévő technikai eszközök átvizsgálásáról, a szükséges 
selejtezést elvégzi. (egyhangúan elfogadva)

Az elnökségi ülés bezárva 15.45-kor.

Dr Plutzer Imre

Ország Anikó Bartók László

Kecskemét, 2011.03.02.


