Békés Megyei Lovas Szövetség
JEGYZŐKÖNYV
Beszámoló és tisztújító közgyűlésről
Békéscsaba, 2018. január 26. 15 óra

1. A közgyűlésen a szövetség 31 tagja közül 20 képviseltette magát, így a közgyűlés
szavazóképes.
Domokos Zsuzsa levezető elnök 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:
- Nagy László, a megyei szövetség korábbi tisztségviselője, az Orosházi Lovas
Egyesület korábbi elnöke, ügető versenyző
- Balázs János, sarkadi sporttárs, a Kemecsi Team oszlopos tagja
A levezető elnök javaslatot tett a közgyűlésnek:
- Jkv. vezető személyére: Gyeraj Andrásné
- Jkv. hitelesítő személyekre: Marottyi Csaba, Gál Imre
A Közgyűlés egyhangúan megszavazta:
Jegyzőkönyv vezetőnek Gyeraj Andrásnét.
Hitelesítőknek Marottyi Csabát és Gál Imrét.
2. Domokos Zsuzsa levezető elnök ismertette a jelenlévőkkel a résztvevők
létszámát (20 fő) a közgyűlés napirendi pontjait.
1. Beszámoló a 2017-es évről
előadó: Szabó Zsuzsa, elnök
2. Pénzügyi beszámoló a 2017-es évről, 2018-as költségvetés
előadó: Szabó Zsuzsa, elnök
3. 2018 évi versenynaptár tervezet
előadó: Domokos Zsuzsa
4. Díjak átadása
előadó: Szabó Zsuzsa elnök
5. Megyei elnök megválasztása
előadó: Susánszky Pál, a Jelölő Bizottság elnöke
6. Bejelentések, egyebek
A 2017-es beszámolót írásban minden egyesület időben megkapta, olvasható volt a
szövetség internetes honlapján. Szabó Zsuzsa rövid szóbeli kiegészítést tett.

Az elért kiváló eredmények kiemelkedő évvé minősítették 2017-et. A díjlovaglásban
is sikerült 3 fő rajtengedélyvizsgázót köszönteni. A beszámoló minden területet
részletesen érintett.
A beszámolóhoz kérdés, vélemény nem érkezett. A jelenlévők egyhangúan
elfogadták a beszámolót.
A pénzügyi beszámoló is írásban eljutott minden résztvevőhöz. Szóbeli
kiegészítésként elhangzott, hogy takarékos és eredményes gazdálkodással elérte a
szövetség, hogy a 6 évvel ezelőtti nyitó egyenleghez képest (53 000 Ft) jóval több,
mint tízszeresével (730 000 Ft) tudja átadni a következő elnökségnek.
Kérdés, vélemény nem hangzott el. A közgyűlés 19 igen, 1 fő tartózkodás mellett
elfogadta a pénzügyi beszámolót.
A 2018-as költségvetésben bizonytalansági tényező a támogatás összege, az
elnökség által javasolt tervet 1 659 332 Ft kiadási és bevételi oldallal 19 fő igen, 1 fő
tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés.
A versenynaptár tervezetet - ismertetés után, a helyszínen további időpontokkal
kiegészítve - a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Díjak átadása keretében az elnökség tagjai adták át a megérdemelt elismeréseket.
- Oklevél + díj:
A továbbképzések szervezéséért, lebonyolításáért, abban való
közreműködésért:
Huszár Róbert
Marottyi Csaba
Mitykó Zsuzsi
Urkom Szilvia
- Oklevél:
A Békés megyei bajnokság legeredményesebb egyesületeinek:
Díjugratás: Kentaur LE
Fogathajtás: Orosházi LE
Gyerekügyességi: Nimród LE
Díjlovas: Orosházi LE
Eredményes versenyirodai munkáért:
Botta Klára
Black Horse Team: Barna Attila
Bíró Emese
Bíró Zsolt

Ezután az eddigi elnök, Szabó Zsuzsa leköszönt az elnöki posztról. Az elnökség
tagjai elismerést – plakettet és virágot – adtak át részére.
Ezt követően Marik Lászlóné kért szót, aki nagyon eredményesnek és sikeresnek
értékelte a megyei szövetség munkáját, az elnökkel napi kapcsolatban volt az eltelt
idő során. Elmondta, nagyon precíz, odaadó munkát végzett a leköszönő elnök,
akinek munkájához gratulált. A Lovas Szövetség eredményes munkát végző
egyesületeinek 400 000 Ft támogatást nyújtott 2017-ben, illetve tiszteletdíjjal segített
több rendezőnek.
3. A Tisztújítás:
Domokos Zsuzsa levezető elnök javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság
összetételére. Elnöknek Susánszky Pált, tagoknak Huszár Róbertet és Urkom
Szilviát javasolja. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a bizottság összetételét.
Ezután megköszönte a jelölő bizottság munkáját és megkérte Susánszky Pált, a
Jelölő Bizottság elnökét számoljon be a végzett munkáról.
A Jelölő Bizottság elnöke elmondta, Gyeraj Andrásné, Kemecsi István és Janesz
János tagokkal együtt az elnökségtől kapott munkájukat egy hónappal ezelőtt
kezdték, igyekeztek begyűjteni a személyi javaslatokat. 22 egyesület élt javaslattételi
jogával, ennek eredményét ismertette. Előzetesen az elnök személyére 4 (Bíró Zsolt,
Domokos Zsuzsa, Papp János, Perei Gábor) jelölés érkezett.
A levezető elnök szerepét átvevő Susánszky Pál, egyenként megkérdezte a
jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést:
Bíró Zsolt és Papp János nem vállalta a jelölést, Domokos Zsuzsa és Perei Gábor
vállalta a jelöltséget.
Helyszínen érkezett két javaslat: Farkasné Botta Klára és Farkas Krisztián, akik a
jelöltséget nem fogadták el.
A jelenlévők a szavazólapra kerülésről mindkét jelölt esetében nyílt és egyenkénti
szavazással döntöttek:
Domokos Zsuzsa 19 igen, 1 tartózkodással,
Perei Gábor 20 igen szavazattal került a szavazólapra.
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 Szavazatszámláló Bizottság elkészítette a szavazólapokat, ez idő alatt a jelöltek 12 mondatban bemutatkoztak. Domokos Zsuzsa elmondta, nehéz döntés után
mondott igent, van motivációja a munka végzéséhez, a díjugratás áll közel hozzá.
Perei Gábor megköszönte a jelölést, úgy érzi eddig tevékenységei alapján szinte
mindenki ismeri őt.
A szavazás eredménye:
Elnök: Perei Gábor 16 szavazat, Domokos Zsuzsa 4 szavazat
A levezető elnök gratulált a megválasztott elnöknek. Perei Gábor megköszönte a
bizalmat, elmondta a mérce magas, az elmúlt két év munkáját kell folytatni.

Az utolsó napirend keretében bejelentésekre került sor.
Domokos Zsuzsa ismét átvette a levezető elnök szerepét és ismertette:
- REV-t – március 23-24-25., Mezőhegyes
- Tagdíj 5 000 Ft, regisztrációs díj fogat esetében 10 000 Ft, gyerekügyességi
esetében 3 000 Ft (tagdíj: április 1., reg. díj: verseny előtt 2 héttel kéri az elnökség
befizetni)
kmft.
Melléklet: 2017. évi beszámoló, pénzügyi beszámoló, 2018. évi költségvetés,
versenynaptár tervezet, jelenléti ív.
Gyeraj Andrásné, jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:
Marottyi Csaba

Gál Imre

