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JEGYZŐKÖNYV
a
Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről

Időpont:

2012. június 18. 1700 óra

Helye:

Békéscsaba, Pásztor u. 34.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

A Békés Megyei Lovas Szövetség a mai napon tartotta soron következő elnökségi ülését,
melyet Szabó Zsuzsa elnök nyitott meg és köszöntötte az elnökség tagjait.
A köszöntést követően az elnök megkérte Biró Zsolt titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, melyet
az elnökség egyhangúan elfogadott. Folytatásként a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadása történt meg (2. számú melléklet).
1. napirendnek megfelelően az elnök beszámolt az eddig végzett munkákról az alábbiak
szerint:
– versenyévad indítása, eddigi tapasztalatok
o Versenynaptár határidőre elkészült (53 tervezett verseny).
o Nehézkes kezdés, versenykiírások késése, licencek hiánya (bíró), nincs
MLSZ pontos nyilvántartás.
o Eddig megtartott versenyek: 1 országos Mén-Kanca (510 start), 17
megyei (9 fogat, 5 ugró, 2 gyereklovas, 1 lovas torna).
o Ugró startok száma csökkenő, a fogatok száma nem változott, gyerekek
létszám kedvező.
o A szakági megbízottak gyűjtsék az eredmény dokumentumokat.
– Képzések, továbbképzések
o Pályaépítői továbbképzés (4+5 fő).
o Díjugrató bírói továbbképzés (mindenki).
o C kategóriás tovább képzés (53 megyei fogathajtó).
o Fogathajtó rajtengedély vizsga (6 fő).
o Ugró rajtengedély vizsga elmaradt (levél MLSZ-nek).
o Gond, hogy a nyilvántartások hiányosak.

,,A ló jelkép, lelki ékszer!”
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– Közgyűlések, megbeszélések
o Országos fogatszakági ülés feljegyzés az SZLV-ről.
o MLSZ kibővített elnökségi ülés feljegyzés a PEGAZUS-ról.
o Közgyűlések: Orosháza (vezetőség és elnök választó), Sarkad
(beszámoló, új név és elnökségi tag választó), Mezőkovácsháza
(alakuló), Szarvas Tessedik LE (egyesület helyzete).
o Alapkőletétel: Füzesgyarmat LBK
o Gyereklovas évad előkészítés (szakági megbeszélés)
o Fogathajtó évad előkészítés (szakági megbeszélés)
o Kibővített díjugrató megbeszélés (Pósteleki verseny ügyében)
o Kerekasztal megbeszélés Medgyesbodzáson a Kincsem Nemzeti
Lovasprogramról.
o Mentő biztosítása versenyeken (tárgyalás: Ardelean János, Major Imre
segítségével)
– Klubok és Egyesületek helyzete
o MLSZ tag 22, megyei 29+4 várható, (Galopp Kft támogató maradt).
o Új klubok: Vésztő, Békés, Mezőkovácsháza, Boris-Team, Siórét
Lovascentrum néven új lovas bázis jött létre.
o Megszűnt: Gyulai LBE, Gyeraj Lovastanya Kft.
o Bizonytalan: Szarvas Tessedik LE, Unió KSE
o 2013. január 1-ig rendezni kell az egyesületek jogi helyzeteit.
– Egyéb
o Új honlap.
o Lovardák, lovasiskolák listája az MLSZ.
o 2011. évi statisztika elkészítése.
o Megállapodás Gyeraj Mihály emlékére díjról.
o Emléktúra az elhunyt lovasokért (Újkígyós, Elek, terv: Orosháza,
Mezőkovácsháza, Vésztő-Mágor)
o Fogat, ugró, gyereklovas bajnoki rendszer (rendben), ügető-galopp
(folyamatban)
o Folyamatos információk biztosítása egyesületi vezetőknek és elnökségi
tagoknak.
o ZABFALÓK, verseskötet gyerekeknek, könyvbemutató.
o Barokk lovasbemutató Póstelek (MIDE).
o Sajtónyilvánosság (Lovas élet, vitalap.hu, Új mezőhegyes, BEOL.hu,
fogathajtohirek.hu, facebook.hu\lovascsoport)
o Búcsúztatók (Gyeraj Mihály, Piroska Mihály, Sutyinszki György,
dr. Németh András)
Az elnökség jelenlévő tagjai a beszámolót elfogadta.
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2. napirendnek megfelelően az elnök beszámolt és közreadta a pénzügyi kimutatást (3. számú
melléklet). 2012. június 8-i állás szerint a Békés Megyei Lovas Szövetség egyenlege
302.196,- Ft. Várható 6 egyesületi tagdíja, további versenyrendezői díjak és ígéret van 300 eFt
pályázati forrásra. Az elnök ismertette és indokolta a megállapodás szerinti gépkocsi
felhasználás elszámolását.
Az elnökség jelenlévő tagjai a pénzügyi beszámolót elfogadta.

3. napirendi pontnak megfelelően Pap István Tibor az MLSZ elnökségi tagja tájékoztatást
adott a legutóbbi elnökségi ülésről:
– 2018. Lovas világjátékok pályázattól visszalépett az MLSZ.
– Nemzeti Lovardát átvette működtetésre az MLSZ
– Szilvásváradi fejlesztések kapcsán új mobil boxok beruházását tervezi az MLSZ
– CSIO Nemzetek Díja versenyt rendez az MLSZ
– Zánka újratöltve bizottság elnöke Lázár Vilmos
Az elnökség jelenlévő tagjai a tájékoztató megköszönte.

4. napirendi pont, egyebek:
– Kovács József beszámolt a Füzesgyarmati Lovastorna versenyről (17 egyéni + 2
csapa). Gyeraj Andrásné megjegyezte, hogy többen a magas nevezési díj (5000,- Ft)
miatt nem vettek részt a rendezvényen.
– Mezőkovácsházi helyzet tisztázása. (lásd 4. számú melléklet) Szóbeli kiegészítések.

-kmf-

Jegyzőkönyvet összeállította:

Biró Zsolt
titkár
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