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A 2012. február 10-én választott elnökség a mai napon tartotta első elnökségi ülését, melyet 
Szabó Zsuzsa elnök nyitott meg és köszöntötte az elnökség tagjait. 
A köszöntést követően az elnök megkérte Bíró Zsolt titkárt a jegyzőkönyv vezetésére melyet 
az elnökség egyhangúan elfogadott. Folytatásként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi 
pontok elfogadása történt meg.  
 
1. napirendnek megfelelően az elnökség tagjainak feladat megosztásának tervezetét ismertette 
az elnök, amelyek az alábbiak: 
 Szabó Zsuzsa elnök főbb feladatai összefoglalva: 

– az elnökség munkájának koordinálása,  
– szövetség képviselete, 
– a megyei lovas élet irányítása 

Bíró Zsolt titkár főbb feladatai: 
– pénzügyi elszámolások készítése, ¼ éves pénzügyi analitika elkészítése, 
– meghívók és tájékoztatók készítése, 
– versenynaptár tervezet összeállítása, 
– adminisztrációs feladatok, 
– versenyek adminisztratív és statisztikai feladatai 
– nyilvántartások vezetése, stb. 

Barna Attila elnökségi tag főbb feladatai: 
– fogathajtó szakág koordinálása, 
– megyei bajnokság szervezése, 
– régiós kapcsolattartás. 

Gál Imre elnökségi tag főbb feladatai: 
– távlovas és távhajtó szakág koordinálása. 

Gyeraj Andrásné elnökségi tag főbb feladatai: 
– gyermek lovas szakág képviselete és koordinálása, 
– egyesülethez tartozó jogi feladatok, 
– pályázatok figyelése, 
– Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok. 
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Kovács József elnökségi tag főbb feladatai: 
– Megyei bírók, edzők, pályaépítők, versenyirodákhoz kapcsolódó munkák és 

továbbképzések koordinálása és összefogása minden szakágban. 
Pap István elnökségi tag főbb feladatai: 

– Díjugrató szakág koordinálása, 
– megyei bajnokság szervezése. 
 

Külső segítőként az elnökség felkéri Csercsa Sándor a megyei díjlovas szakág, Szabó Istvánt 
póni szakág és Kunos Gyulát az ügető, galopp szakág koordinálására a Békés megyei lovas 
élet vonatkozásában. 
 
Az elnökség jelenlévő tagjai a javaslatot egyhangúan elfogadta. 
 
2. napirendnek megfelelően az előzetesen összeállított versenynaptár került áttekintésre és 
megbeszélésre. A díjugrató és fogathajtó szakág tervezete néhány pontosítást követően 
véglegesnek tekinthető, a távlovas és távhajtó szakág versenye már adott. A gyermek lovas 
szakágban rendezendő események időpontjai csak a 2012. március 2-i megbeszélést követően 
kerül a versenynaptárba. (A versenynaptár tervezetek a jelen jegyzőkönyv 2. számú 
melléklete.) A versenynaptár 2012. március 10-ig véglegesítésre és az internetes honlapon 
közzé tételre kerül. A szakágakban közreműködő személyek a megyei bajnokságok tervezett 
kiírását a közgyűlésre készítsék elő. 
 
Az elnökség jelenlévő tagjai a javaslatot egyhangúan elfogadta. 
 
3. napirendi pontnak megfelelően a 2012 évi költségtervezet került összeállításra. Az elnök 
ismertette az előző elnökség által átadott dokumentumok alapján a jelen pénzügyi helyzetet.  
Az elnökség javaslat alapján a 2011. évhez hasonlóan az éves egyesületi tagdíj 5.000,- Ft 
marad. 
Az elnökség jelenlévő tagjai a javaslatot egyhangúan elfogadták és az elnökség a 
költségvetési tervezetét a közgyűlés elé terjeszti. (A költségvetési tervezet a jelen 
jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
4. napirendi pontként az aktuális tenni valók kerültek megvitatásra, ezek az alábbiak: 

• a verseny bejelentési díj SZLV-s versenyek tekintetében 5.000,- Ft marad 

• Gyermek lovas rendezvények regisztrációs díja 3.000,- Ft. 
• A megyei bajnokságban résztvevő fogathajtók 1.000 Ft-os licence díját az elnökség 

eltörli. A C kategóriában versenyző hajtók az országos C kategóriás licenccel kell 
rendelkezzenek. 

• 2012. március 4-én Mezőhegyesen C kategóriás rajtengedély vizsgával 
rendelkezőknek továbbképzés kerül lebonyolításra. 

• Az elnök az országos szövetség felé megírja az egyesületi tagdíj megemelkedésével 
kapcsolatos észrevételét (Pegazus című lap kötelező előfizetése). 
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• A közgyűlésen versenyrendezőket tájékoztatni kell a versenyrendezéshez kapcsolódó 
előírásokról és feltételekről, valamint a biztosítási lehetőségről. 

• Az elnökség megbízza a Szabó Zsuzsát és Gyeraj Andrásnét, hogy keresse mega 
SANI-MED TRANS Kft.-t a lovas rendezvények egészségügyi ellátásához kapcsolódó 
ajánlatkérés ügyében. 

• Az elnökség döntése értelmében a Tenyészvándordíj (ezüstló) a mezőhegyesi lovas 
múzeumba kerüljön elhelyezésre. Felhatalmazza Pap István elnökségi tagot, hogy a 
Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületétől átvegye a trófeát. 

• A szövetség honlapjának (www.bekeslo.hu) megújításával és üzemeltetésével 
kapcsolatos tárgyalásra az elnökség felhatalmazza Szabó Zsuzsát és Bíró Zsoltot. 

• A díjugrató rajtengedély vizsga időpontja 2012. április 20-a, míg a fogathajtó 
rajtengedély vizsga időpontja 2012. április 7-e, melynek helyszíne mindkét esetben 
Mezőhegyes. Az információ kerüljön fel a honlapra. 

• 2012-ben van a Mezőhegyesi Lótenyésztő Egyesület megalakulásának 120 éves 
évfordulója. Az elnökség döntése értelmében az évfordulóra a Szövetség megfelelően 
készüljön fel. 

• A következő közgyűlésnek időpontja 2012. március 24-e péntek 16:00 óra. 
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Jegyzőkönyvet összeállította: 
 
 
 

Bíró Zsolt 
titkár 


