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1. A közgyűlésen a szövetség 32 tagja közül 21 személyesen, 8 
meghatalmazással képviseltette magát, így a közgyűlés szavazóképes.
Pap István Tibor az elnökség nevében köszöntötte a megjelenteket, a 
vendégeket, Marik Lászlónét, a Békés Megyei Sportszövetségek 
Érdekszövetségi Egyesületének elnökét, Fábián Katalint a fogathajtó szakág 
szponzorát. 1 perc néma tiszteletadással adóztak a jelenlévők az elhunyt 
lovasbarátok emlékének, külön megemlékezett az elnök Kovács József 
elnökségi tagról. 

       Pap István Tibor javaslatot tett a közgyűlésnek:

- Jkv. vezető személyére: Mitykó Zsuzsi
- Jkv. hitelesítő személyekre: Marottyi Csaba, Dér Tibor

A Közgyűlés egyhangúan megszavazta:
Jegyzőkönyv vezetőnek Mitykó Zsuzsit.
Hitelesítőknek Marottyi Csabát és Dér Tibort.

 
2. Pap István Tibor levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel a résztvevők    

  létszámát a közgyűlés napirendi pontjait.

1) Beszámoló a 2015-ös évről
           előadó: Szabó Zsuzsa, elnök

2) Pénzügyi beszámoló a 2015-ös évről
           előadó: Szabó Zsuzsa, elnök

3) Megyei tisztségviselők megválasztása
           előadó: Madarász Ferenc, a Jelölő Bizottság elnöke

4) Bejelentések, egyebek
           előadó: Szabó Zsuzsa, elnök

Az első két beszámolót egy napirend keretében tárgyalta a közgyűlés.
A 2015-ös beszámolót írásban minden egyesület megkapott, olvasható volt a 
szövetség internetes honlapján. Szabó Zsuzsa rövid szóbeli kiegészítést tett. 
Elmondta, hogy az év indítást nehezítette a mentő küldés megváltozott szabályozása
és a FKV járvány kitörése, hatása. Az eredmények tükrözik az egyesületek munkáját,
írásban részletesen szerepelnek a tavalyi év eredményei. A 2015-ös évet végig 
kísérte a mezőhegyesi 230 éves évforduló ünneplése. Beszélt a képzések , 
továbbképzések, konferenciák sikeréről. Külön kiemelte a lovasbarátság fontosságát,
mint a jó együttműködés zálogát.
A pénzügyi beszámoló is írásban eljutott minden résztvevőhöz. Szóbeli 
kiegészítésként elhangzott, hogy takarékos és eredményes gazdálkodással elérte a 
szövetség, hogy a 4 évvel ezelőtti nyitó egyenleg (53 000 Ft) több, mint 
tízszeresével (645 000 Ft) tudja átadni a következő elnökségnek.



Kérdés, vélemény nem hangzott el. A közgyűlés egyhangúan elfogadta szakmai és 
pénzügyi beszámolót.

Marik Lászlóné kért szót, nagyon eredményesnek és sikeresnek értékelte a 
szövetség munkáját, az elnökkel napi kapcsolatban volt az eltelt 4 év során. 
Gratulált a leköszönő elnökség munkájához. A Lovas Szövetség eredményes 
működéséhez 100 000 Ft támogatást nyújtott 2015-ben, illetve tiszteletdíjjal segített 
több versenyrendezőnek.

3. A Tisztújítás: 

Pap István Tibor levezető elnök javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság 
összetételére. Elnöknek Madarász Ferencet, tagoknak Demkó Andrást és Dér Tibort
javasolja. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a bizottság összetételét. Ezután 
megköszönte a jelölő bizottság munkáját és megkérte Madarász Ferencet, a Jelölő 
Bizottság elnökét számoljon be a végzett munkáról.
A Jelölő Bizottság elnöke elmondta, Perei Gábor és Tuska Pál tagokkal együtt az 
elnökségtől kapott munkájukat két hónappal ezelőtt kezdték, igyekeztek begyűjteni a
személyi javaslatokat. 12 egyesület élt javaslattételi jogával, ennek eredményét 
ismertette. Előzetesen az elnök személyére 1 (Szabó Zsuzsa), a titkári posztra 2 
(Domokos Zsuzsa, Bíró Zsolt), az elnökség tagjaira 13 (Bíró Zsolt, Susánszky Pál, 
Gyeraj Andrásné, ijf. Kemecsi István, Janesz János, Balázs Attila, Huszár Róbert, 
Perei Gábor, Szekeres Zsolt, Tuska Pál, Madarász Ferenc, Barna Attila, Pap István 
Tibor) személyi javaslat érkezett. A jelöltek megkérdezése során Bíró Zsolt a titkári 
és Madarász Ferenc, Barna Attila, Pap István Tibor, elnökségi tagsági jelölését nem 
vállalta. A helyszínen elnök személyére érkezett újabb javaslat. Papp János 
javasolta Janesz Jánost elnökjelöltnek, amit a jelölt elfogadott. 
A jelenlévők a szavazólapra kerülést minden jelölt esetében nyílt és egyenkénti 
szavazással megszavazták. 
A levezető elnök ismertette a szavazás módját:
- az MLSZ alapszabályának megfelelően bonyolítjuk a szavazást
- x-el, +-el jelölés, jól látható módon, hogy az egyértelmű legyen
- érvényes – érvénytelen szavazat (több név megjelölése érvénytelen, kevesebb név 
megjelölése érvényes)  
- 50 %+1 - az elnök, titkár, tagok esetében - a megválasztás feltétele
- amennyiben az első körben nincs meg az 50 %+1 szavazat, második kör 
következik, ekkor a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az elnökség tagja.

A titkos szavazásra első lépcsőben az elnök, majd a titkár és végül a tagok esetében 
került sor. A Szavazatszámláló Bizottság elkészítette a szavazólapokat. 

Elnök: Szabó Zsuzsa 22 szavazat, Janesz János 7 szavazat

Titkár: Domokos Zsuzsa 28 szavazat (1 érvénytelen)

Tagok esetében az első körben nem született végeredmény, csak 2 fő,
Bíró Zsolt (22 szavazat) és
Janesz János (18 szavazat) szerezte meg a szükséges voksokat.
További szavazatok:
Gyeraj Andrásné (13 szavazat)



Susánszky Pál (15 szavazat)
ifj. Kemecsi István (10 szavazat) 
Balázs Attila, (15 szavazat) 
Huszár Róbert, (7 szavazat) 
Perei Gábor, (10 szavazat) 
Szekeres Zsolt, (10 szavazat) 
Tuska Pál.(9 szavazat) 

A megismételt szavazás során leadott 29 szavazatból 1 érvénytelen:
Gyeraj Andrásné (13 szavazat)
Susánszky Pál (13 szavazat)
ifj. Kemecsi István (13 szavazat) 
Balázs Attila, (10 szavazat) 
Huszár Róbert, (4 szavazat) 
Perei Gábor, (6 szavazat) 
Szekeres Zsolt, (8 szavazat) 
Tuska Pál (6 szavazat) 
A legtöbb szavazatot kapott három fő került az elnökségbe, Gyeraj Andrásné, 
Susánszky Pál, ifj. Kemecsi István.

A levezető elnök gratulált a megválasztott elnökségnek.

A negyedik napirend keretében bejelentésekre került sor. 

Szabó Zsuzsa elnök ismertette:

- a 2016-os versenynaptár tervezetet
- Továbbképzéseket (díjugrató, fogat)
- REV-t – március 23-24-25., Mezőhegyes
- Tagdíj, regisztrációs díj (tagdíj: április 1., reg. díj: verseny előtt 2 héttel)
- Információ források: bekeslo, fb lovasok, fb klubvezetők csoport

kmft.

Melléklet: Beszámoló, pénzügyi beszámoló, 2016. évi versenynaptár tervezet, 
jelenléti ív.

Mitykó Zsuzsi, jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Marottyi Csaba Dér Tibor


