
 

 

 

 

Békés Megyei Lovas Szövetség 

Jegyzőkönyv, 

mely készült 2013. február 8-ai elnökségi ülésen. 
 
 

Jelen vannak: elnökségi tagok (jelenléti ív szerint) 
 
Időpontja: 2013. február 8-án (péntek) 15 óra 

Helye: Mezőhegyes, Hotel Nonius  
 
Napirend: 

1. Beszámoló a 2012-es évről 
2. Pénzügyi beszámoló a 2012-es évről 
3. 2013. évi bajnoki kiírások  
4. 2013-as év célkitűzései 
5. 2013-as év költségvetése 
6. 2013-as versenynaptár  
7. A 2013. évi közgyűlés előkészítése 
8. Egyebek 

 
Az elnökségi ülést Szabó Zsuzsa elnök nyitotta meg, ismertette a napirendi pontokat. 
A napirendet a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 
1.) A 2012-es évről szóló beszámolót részletesnek, alaposnak tartották, a közgyűlés 
előterjesztéseként elfogadták az elnökségi tagok. (a febr. 22-ei közgyűlés jkv.-e mellé 
csatolva). 
2.) A 2012-es pénzügyi beszámoló szintén írásban került az elnökség elé. 
Kiegészítésként elhangzott, hogy december végén 100 000 Ft-ot kapott a szövetség a 
Sportegyesületek Érdekszövetségi Egyesületétől támogatásként, így pozitív 
egyenleggel, a tervezetthez képest nagyobb összeggel zár a szövetség. (az írásos 
anyag szintén a közgyűlés jkv-e mellé csatolva). 
3.) A 2013-as bajnoki évben hét – díjugrató, fogathajtó, díjlovas, távlovas, gyereklovas, 
ügető és galopp – szakágban ír ki megyei bajnokságot a szövetség. A díjugrató, a 
távlovas és a gyereklovas bajnoki kiírásokat az elnökség tagjai – Pap István Tibor, Gál 
Imre, Gyeraj Andrásné ismertették. A díjlovas kiírást Szekeres Zsolt készítette, az ügető-
galopp kiírást az Orosházi LE szakmai segítségével készítettük el. A fogathajtó kiírást 
sajnos az országos kiírás hiányában nem tudtuk elkészíteni. (az írásos anyagok szintén  
a közgyűlés jkv-e mellé csatolva). 
4.) A megyei szövetség 2013-as év célkitűzéseiként az elnök a következőket jelölte meg: 
- a megye területén szabályos versenyek lebonyolítása 
- szakmai színvonal emelése, versenyzői képzések, továbbképzések szervezése 
- eredményes gazdálkodás 
- gyors információáramlás biztosítása (honlap, facebook, tájékoztató levelek) 
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- szakember képzés, utánpótlás (bírók, edzők, pályaépítők) 
Az elnökség elfogadta a célkitűzéseket. 
5.) A 2013-as év költségvetése írásban került az elnökség elé. A tervezéshez Pap István 
javasolta, hogy nagyobb tartalékkal kerüljön a közgyűlés elé, a jövő biztonsága 
érdekében, ezért a tartalékot 201 751 Ft-ban ajánlja az elnökség a közgyűlésnek. A 
költségvetésben 250 000 Ft került nevesítésre képzések, továbbképzések címen, ami a 
célkitűzések megvalósítását segíti. 
Az elnökség javasolta a költségvetés közgyűlés elé terjesztését. (az írásos anyag 
szintén a közgyűlés jkv-e mellé csatolva). 
6.) A versenynaptár összeállítása lassan haladt, mert bizonytalan tényezők (anyagi 
lehetőségek hiánya, országos szakági versenynaptárok hiánya, stb) nehezítették. A 
közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta az elnökség a versenynaptárt. (az írásos 
anyag szintén a közgyűlés jkv-e mellé csatolva). 
7.) A 2013. évi közgyűlés helyszíneként Békéscsaba, Őszi utcai Csabatáj Zrt, ebédlőjét 
jelölte ki az elnökség, időpontjaként február 22-ei időpontot megerősítette. A 
meghívottak körét elfogadták: MLSZ, Marik Lászlóné, Sportegyesületek Érdekszövetségi 
Egyesületének elnöke, Botta Klára. Az írásos anyagok és a meghívók kiküldésével 
megbízták az elnököt. 
8.) Egyebek  
- A közgyűléshez A Sióréti Szabadidőközpont és Lovas Egyesület tagfelvételi kérelmet 
jutatott el. Az elnökség ajánlja a felvételt. 
- Az elnök a bekeslo.hu honlap fejlesztésére tesz javaslatot. Kéri az elnökség 
felhatalmazását, hogy megállapodást köthessen Balogh Tamással (East-West Pharma 
Kft.) az új honlap megalkotására. A megállapodás barter, reklám lehetőséget biztosítunk 
a web oldalon a fejlesztésért. Évi 60 000 Ft-ot spórol a szövetség ezzel a 
megállapodással, ugyanis ennyit fizetett a szövetség minden évben a honlap 
működtetéséért. 
- Az elnök javaslatára, a közgyűlésre meghívott Botta Klárának a közgyűlésen köszönjék 
meg sok éves munkáját, amit a bekeslo.hu megalkotásáért és színvonalas 
működtetéséért végzett. 
 
 
 
Kmft. 
 
 
    A jegyzőkönyvet összeállította: Szabó Zsuzsa 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

 


