
Elnökségi ülés 
Jegyzőkönyv kivonat 

 
Furioso- North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 6800 Hódmezővásárhely Petőfi u. 6. 

 

 
Amely készült Kecskemét, Vacsi köz 8/a, 2016. 12. 22-én 13:00 órai kezdettel. 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

 ifj. Horváth Sándor 

 Klucsai Dávid 

 Kucsora István 

 Molnár László 

 Bánfi Anett 

 Perényi János 

 Csíkvári Mónika 

 

1/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással levezető elnöknek 

ifj. Horváth Sándort, jegyzőkönyv vezetőnek Bánfi Anettet, hitelesítő tanúnak Kucsora Istvánt és 

Torma Gábort fogadja el. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Ifj. Horváth Sándor: javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerinti sorrendben tárgyaljuk. 

1. Beszámoló az előző időszak eseményeiről 

2.  Az Egyesület pénzügyi helyzetének áttekintése (pályázatok) 

3. Tenyésztő prémium, sportló támogatás, egyéb költségtérítés lehetősége 

4. Tenyészállat bírálatok ütemezése 

5. A Furioso könyv elosztásával kapcsolatos további teendők 

6. Döntés az új tagok felvételéről 

 

2/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 

napirendi pontokat. 

 

3/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Amennyiben 2016. december 29-ig a Tenyésztő 

bizottság elnöke nem küldi a listát azokról a lovakról melyektől az egyesület mitokondriális DNS-t 

kíván vizsgáltatni, Csíkvári Mónika készítse azt el. (egyhangúlag elfogadva) 

  

4/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Statisztikai vizsgálathoz az FN azonosítójú lovak 

származási adatait 2017. január 10-ig a debreceni egyetemnek küldje el Csíkvári Mónika. 

(egyhangúlag elfogadva) 

  

5/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: 270 000 Ft-ot szavaz meg az elnökség egyhangúan az 

Állattenyésztési Napokon megjelent lovak költségeinek támogatására.  

 

6/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Mén előállítási támogatásként 7 vizsgázott ménre 770 

000 Ft-ot szavaz meg az elnökség egyhangúan.  

 

7/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: az idei két nemzetközi szinten versenyző és 

eredményeket elért ló támogatására 2x250 000 Ft-ot szavaz meg az elnökség egyhangúan. 

 



8/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Aki minimum 3 000 Ft-tal támogatja az egyesületet, 

azt az egyesület megajándékozza a könyvvel. Az adományokról egy listát kell vezetni, melynek 

tartalmaznia kell az adományozó nevét, címét és a támogatás összegét. Ezt az elnökség egyhangúan 

elfogadta. 

 

9/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú döntése, hogy akiket megillet a 

könyv és 2017. január 30-ig személyesen nem tudják átvenni, azoknak igény szerint kipostázásra 

kerülhet, erre 2017. január 30-án postai levélben hívjuk fel a figyelmüket.  

 

 

Új tagoknak jelentkeztek: 

Bogdán Gyuláné, 2421 Nagyvenyim 

Földes Dániel, 6085 Fülöpszállás 

 

10/2016 (12.22.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazza, hogy az új 

tagok jogviszonya azonnal életbe lép, mikor a tagdíjat befizeti, és a szükséges okmányokat 

megküldi az egyesület részére. 

 

 

 

 

 

 


