Közgyűlési jegyzőkönyv
kivonata
Amely készült a Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 2011. március 27-én
10.00 órai kezdettel megtartott közgyűléséről.
Jelen vannak:
A jelenléti íven feltüntetett személyek, továbbá
Dr. Csvila István ügyvéd
Csíkvári Mónika ügyvezető
Horváth Sándor az Egyesület elnöke:
Köszöntöm a megjelenteket! Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a mai Közgyűlés
szabályszerűen került összehívásra. A 9.00 órára meghirdetett és összehívott Közgyűlés nem
volt határozatképes, így a most megtartásra kerülő 10.00 órára összehívott Közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Tájékoztatom a Közgyűlésen
jelenlévőket, hogy a jelenléti ív megvizsgálását követően megállapítottam, hogy a közgyűlés
megkezdésekor 47 fő jelen van.
Ismertetem az írásbeli meghívóban szereplő napirendi pontokat, mely napirendi pontok
szerint kerül megtartásra a mai közgyűlés.
Ezen napirendi pontok a következők:
1./ Elnökségi beszámoló a 2010. évről
2./ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010-es évről
3./ Ügyvezető beszámolója
4./ 2010. évi mérleg, pénzügyi beszámoló elfogadása
5./ 2011. évi tagdíj megállapítása
6./ 2011. évi gazdasági terv elfogadása
7./ Alapszabály módosítása
8./ Döntés a tagdíj hátralékkal rendelkező tagok kizárásáról
9./ Tenyésztési program módosítása
10./ Egyebek
Horváth Sándor:
Első feladatunk a mai közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. Javaslom, hogy levezető
elnöknek a közgyűlés engem, Horváth Sándort válasszon meg.
Megállapítom, hogy a mai közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással levezető elnöknek engem,
Horváth Sándort választott meg 1/2011.03.27. Kgy. számú határozatával.
Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Dr. Csvila Istvánt, és kérem, hogy szavazzunk a
jegyzőkönyvvezető személyéről!
Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással Dr. Csvila Istvánt választotta meg
jegyzőkönyvvezetőnek 2/2011.03.27. Kgy. számú határozatával.
Horváth Sándor:
Javaslom, hogy szavazatszámlálónak Domokos Gábort válasszuk meg.
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Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással szavazatszámlálónak Domokos Gábort
választotta meg 3/2011.03.27. Kgy. számú határozatával.
Horváth Sándor:
Javaslom, hogy hitelesítőnek Kucsora Istvánt és Fekete Balázst válasszuk meg.
Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással jegyzőkönyv hitelesítőnek Kucsora
Istvánt és Fekete Balázst választotta meg 4/2011.03.27. Kgy. számú határozatával.
Horváth Sándor:
Megállapítom, hogy időközben újabb tagjaink érkeztek, így jelenleg 57 fő van jelen a
közgyűlésen.
1./ Napirendi pont: Elnökségi beszámoló a 2010. évről
.
.
.
Horváth Sándor:
Kérem, hogy a közgyűlés fogadja el az elnöki beszámolót.
Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő
5/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
A közgyűlés az elnök beszámolóját a 2010-es évre vonatkozóan elfogadja.
2./ Napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója a 2010-es évről
.
.
.
Horváth Sándor:
Kérem, szavazzon a közgyűlés, hogy fogadjuk el a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 10 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett többségi
határozattal meghozta a következő
6/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
A közgyűlés az Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2010-es évre vonatkozóan elfogadja.
3./ Napirendi pont: Ügyvezető beszámolója
.
.
.
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Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú, többségi szavazással 6 tartózkodás és 3
ellenszavazat mellett meghozta az alábbi
7/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
A közgyűlés az ügyvezető beszámolóját a 2010-es évre vonatkozóan elfogadja.
4./ Napirendi pont: 2010. évi mérleg, pénzügyi beszámoló elfogadása
.
.
.
Horváth Sándor:
Kérem tehát a fentiek alapján a közgyűléstől, hogy fogadja el a mérleget 12.268.000,- Ft
mérleg főösszeg mellett 1.169.000,- Ft eredménnyel, melyet eredménytartalékba javaslok
elhelyezni.
Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta az alábbi
8/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
A közgyűlés elfogadta az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és
mérleget, 12.268.000,- Ft mérleg főösszeggel, 1.169.000,- Ft eredmény mellett, valamint
döntött az eredmény eredménytartalékba helyezéséről.
5./ Napirendi pont: 2011. évi tagdíj megállapítása
.
.
.
Horváth Sándor:
Javaslom, hogy szavazzunk, tehát az elnökség javaslata az, hogy a rendes tagok a KKV-s
státuszúak 10.000,- Ft-ot, a nem KKV-s státuszúak 20.000,- Ft-ot fizessenek tagdíjként.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 12 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett többségi
szavazással meghozta az alábbi
9/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
Az Egyesületben 2011. évben a KKV-s státuszú tagok 10.000,- Ft tagdíjat, míg a nem
KKV-s státuszú tagok 20.000,- Ft évi tagdíjat fizetnek.
6./ Napirendi pont: 2011. évi gazdasági terv elfogadása
.
.
.
Horváth Sándor:
Javaslom, hogy szavazzunk, és fogadjuk el az előterjesztett terveket.
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Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta az alábbi
10/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
Közgyűlés elfogadta az írásbeli előterjesztéssel egyezően a 2011. éves tervszámokat.
7./ Napirendi pont: Alapszabály módosítása
.
.
.
Dr. Csvila István:
Javaslom, hogy szavazzon a közgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint az itt elhangzott
módosításokkal. Az elnökség elfogadni javasolja az írásban előterjesztett és tagok részére
megküldött Alapszabály módosítást a mostani közgyűlésen elhangzott módosításokkal,
melyek a következők:
„Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A természetes
személy tag jogait a közgyűlésen személyesen gyakorolhatja; a jogi személy tagok jogaikat a
közgyűlésen törvényes képviselőjük útján, vagy az általa teljes bizonyító erejű
magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Az Egyesület
természetes személy tagja az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv-ben meghatározott jogait
csak személyesen gyakorolhatja közgyűlésen.”
„Amennyiben az Egyesület tagjának tagsági jogviszonya kizárással szűnt meg és tartozása
áll fenn az Egyesülettel szemben, úgy a tartozás fennállásáig új tagsági viszony vele nem
létesíthető.”
„Emellett javasoljuk az Egyesület Alapszabályát kiegészíteni az írásban megküldött
tervezethez képest a záró rendelkezések vonatkozásában 33.§, mely szerint az Egyesület
Alapszabályának egyes rendelkezései érvénytelensége az egész Alapszabályt nem teszi
érvénytelenné.”
„A jelenlévő tagok titkos szavazással és 2/3-os többséggel döntenek valamennyi választható
tisztségviselő megválasztása és visszahívása ügyében. Többes jelölés esetén amennyiben az
egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 2/3-t második fordulót kell tartani, melyen az
előzőleg legtöbb szavazatot kapott 2 jelölt indulhat. A második körben két jelölt esetén
elegendő az egyszerű többség.”
Ezt követően a közgyűlés 3 tartózkodás, 12 ellenszavazat, 39 igen szavazat mellett 2/3-os
többséggel elfogadta a
11/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
Az írásbeli előterjesztéssel egyezően a Közgyűlés módosította a Furioso-North Star
Országos Lótenyésztő Egyesület Alapszabályát azzal, hogy az írásbeli előterjesztéshez
képest az alábbi négy szakasz tekintetében eltérően fogadta el az alapszabály
módosítást:

5
„Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A
természetes személy tag jogait a közgyűlésen személyesen gyakorolhatja; a jogi személy
tagok jogaikat a közgyűlésen törvényes képviselőjük útján, vagy az általa teljes
bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazottjuk útján
gyakorolhatják. Az Egyesület természetes személy tagja az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. tv-ben meghatározott jogait csak személyesen gyakorolhatja közgyűlésen.”
„Amennyiben az Egyesület tagjának tagsági jogviszonya kizárással szűnt meg és
tartozása áll fenn az Egyesülettel szemben, úgy a tartozás fennállásáig új tagsági viszony
vele nem létesíthető.”
„Emellett javasoljuk az Egyesület Alapszabályát kiegészíteni az írásban megküldött
tervezethez képest a záró rendelkezések vonatkozásában 33.§, mely szerint az Egyesület
Alapszabályának egyes rendelkezései érvénytelensége az egész Alapszabályt nem teszi
érvénytelenné.”
„A jelenlévő tagok titkos szavazással és 2/3-os többséggel döntenek valamennyi
választható tisztségviselő megválasztása és visszahívása ügyében. Többes jelölés esetén
amennyiben az egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 2/3-t második fordulót kell
tartani, melyen az előzőleg legtöbb szavazatot kapott 2 jelölt indulhat. A második
körben két jelölt esetén elegendő az egyszerű többség.”
Az írásbeli előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8./ Napirendi pont: Döntés a tagdíj hátralékkal rendelkező tagok kizárásáról
.
.
.
Csíkvári Mónika:
Javaslom, hogy szavazzunk a tagdíj hátralékkal rendelkező tagok kizárásáról.
Horváth Sándor:
Igen, ezen tagokra vonatkozóan javasoljuk a kizárást. Erről már korábbi közgyűlési határozat
is született, tehát szerintem sok kérdés már nem merülhet fel ezügyben, tehát javaslom, hogy a
korábbiaknak megfelelően akinek 2009-ig bezárva tagdíj tartozása van, azok a tagok kizárásra
kerüljenek közgyűlési határozattal.
Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta a következő
12/2011.03.27 Kgy. számú határozatot
A közgyűlés kizárja azon tagokat, amely tagoknak 2009. évig 1 évet meghaladó
tagdíjtartozásuk van az Egyesülettel szemben.
9./ Napirendi pont: Tenyésztési program módosítása
.
.
.
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Horváth Sándor:
Először szavazunk arról, hogy bélyegezni akarunk-e. Javaslom, hogy igennel szavazzunk. Aki
a bélyegzős jelölés mellet van, úgy igennel szavazzon, aki ellene, az nemmel.
Ezt követően a közgyűlés, egy szinte egyhangúlag, 1 tartózkodással meghozta a következő
13/2011.03.27. Kgy. számú határozatot
A közgyűlés akképpen döntött, hogy az Egyesület a lovak bélyegzéssel való azonosítását
fogadja el, és azt támogatja.
.
.
.
Horváth Sándor:
Akarunk-e változtatni a bélyegzésen? Javaslom, hogy szavazzunk erről.
Ezt követően a közgyűlés 25 igen, 12 tartózkodás és 14 nem szavazattal meghozta a
következő
14/2011.03.27. Kgy számú határozatot
A közgyűlés akképpen döntött, hogy a jelenlegi jelölésen változtat.
.
.
.
Horváth Sándor:
Szavazzunk először arról, hogy az elsődleges jelölést hova tesszük, hogy hova bélyegezzünk,
aki a tomport támogatja, kérem igennel szavazzon.
Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással 16 igen, 2 tartózkodás és 31 nem mellett
elvetette a tomporon való jelölést, bélyegzést
15/ 2011.03.27. számú Kgy. határozat
Ezt követően a közgyűlés 30 igen, 9 tartózkodás és 12 nem szavazat mellett a nyeregtáji
jelölés mellett döntött.
Horváth Sándor:
A javaslat tehát a következő, nagy nyomtatott F betű, évjárati sorszám alatta baloldalon, jobb
oldalon születési év utolsó két számjegye (korábbi 10 év gyakorlata).
Ezt követően a közgyűlés 26 igen, 25 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
Javaslat törzsmén szám, anyajel, évjárati sorszám a baloldalon, jobb oldalon születési év
(utóbbi 2 év gyakorlata) 25 igen szavazat, 1 tartózkodás, és 26 ellenszavazat mellett a
közgyűlés elvetette.
Horváth Sándor:
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Megállapítom, hogy mivel ez a kérdéskör az Alapszabályok szerint kétharmados hatáskörbe
tartozik, így a mostani közgyűlés határozatot nem hozott a jelenleg érvényes jelölés
módosítása mellet, tehát a jelenleg hatályos jelölés marad érvényben.
16/2011.03.27. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nagy nyomtatott F betű, évjárati sorszám alatt a bal oldalon, jobb oldalon
születési év utolsó két számjegye jelölés mellett döntött, azonban mivel ez a döntés az
alapszabály értelmében 2/3-os többséget igényel, így a közgyűlés a jelenlegi bélyegzésen
nem változtatott, jelenleg alkalmazott jelölés marad érvényben.
.
.
.
11./ Napirendi pont: Egyebek
.
.
.
Horváth Sándor:
További kérdés, észrevétel nem volt, a mai közgyűlést berekesztjük.
Jegyzőkönyv lezárva 16 óra 6 perckor
…………………………………………
Dr. Csvila István
Jegyzőkönyvvezető

…………………………………………
Horváth Sándor
levezető elnök

…………………………………………
Kucsora István
hitelesítő tag

…………………………………………
Fekete Balázs
hitelesítő tag

