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Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

A 2013. január 22-én kelt meghívó alapján a mai napon került megtartásra a közgyűlés.
A közgyűlést Bíró Zsolt titkár nyitott meg és köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív
alapján megállapításra került, hogy a közgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére a
titkár Barna Attila elnökségi tagot kérte fel.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok (2. számú melléklet) elfogadása alapján:
1.napirendnek megfelelően a 2012-es év beszámolója került ismertetésre, melyet Szabó
Zsuzsa elnök tartott a megjelenteknek (3. számú melléklet). Az elnök elmondta, hogy a
Pegazus magazin februári számában olvasható a Békés Megyei Lovas Szövetség
bemutatkozása és a Magyar Lovas Szövetség felé írásban elküldésre került az éves beszámoló
a megadott határidőig (2012. december 10.). Majd a 2012-as év bajnokai kerültek bemutatásra
szakágankénti lebontásban.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót.

2. napirendnek megfelelően a pénzügyi beszámolót (4. számú melléklet) ismertette az elnök.
Egy kérdés merült fel Tuska Pál (Orosházi LE elnöke) részéről: a 2012-es évben legalább 3
bajnoki fordulót szervező egyesületek részére történő támogatásának kifizetéséről. Szabó
Zsuzsa elnök válaszában megfogalmazta, hogy a korábban felmerült támogatás nem érkezett
meg a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületétől, ezért a támogatás
kifizetése meghiúsult.
A pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
3. napirendnek megfelelően a titkár ismertette a versenynaptár tervezet időrendi és szakági
bontásban. A megjelentek közösen áttekintették, pontosították, véglegesítették és egyhangúan
elfogadták. (A véglegesített versenynaptár 5. számú melléklet)
4. napirendnek megfelelően Pap István Tibor elnökségi tag ismertette a díjugrató szakág
részére készített bajnoki kiírás tervezetét (6. számú melléklet). Ardeleán János (Békéscsabai
Nimród LE) megfogalmazott egy újabb kategória felvételét a bajnoki kiírásba, ez a kezdő ló.
Pap István Tibor válaszában megfogalmazta, hogy ennek akadálya nincs elegendő induló
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esetén, viszont javasolta egy szűk körű találkozó megszervezését a közgyűlést követő héten,
ahol az érintett klubok vezetőivel átbeszélik a lehetőségeket.
A fogathajtó szakág részére sem a C kategóriás, sem az SZLV versenyszabályzat tervezet
nem készült el. Ennek oka, hogy sajnálatosan az MLSZ Fogathajtó Szakága sem készítette el
a 2013-as versenyszabályzatokat, nem volt kiindulási alap a megyei kiírások elkészítéséhez.
Gál Imre elnökségi tag által ismertetésre került a távlovas és távhajtó szakág által kiírt
versenykiírás is. (7. számú melléklet)
A gyermeklovas fesztiválokra megfogalmazott kiírást Szabó Zsuzsa elnök ismertette (8.
számú melléklet). A kategóriánkénti fesztivál győztesek kihirdetése a békéscsabai Nimród LE
versenyén lesz.
Az ügető – galopp szakág is elkészítette a 2013-as évre vonatkozó kiírást. (9. számú
melléklet)
A díjlovas szakág részéről Szekeres Zsolt elmondta, hogy a bajnoki pontokat adó versenyeket
Csongrád megyében fogják lebonyolítani, minimum 3 fő kategóriánkénti indulása esetén
bajnokot hirdetnek az év végén. (10. számú melléklet)
A bajnoki kiírásokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. napirendi pontnak megfelelően a 2013. évi költségvetés tervezet (11. számú melléklet)
került ismertetésre.
A költségvetés tervezetet a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
5. napirendi pontban a bejelentések szerint:
• Az elnökség köszönetét fejezi ki Botta Klárának a bekeslo.hu web oldal
elkészítéséért, átalakításáért, a többéves sikeres működtetésért! Személyesen nem vett
részt Botta Klára a közgyűlésen, ezért levélben köszöni meg az elnökség a munkáját.
Anyagi okok miatt a továbbiakban a szövetség nem tud fizetni a működtetésért.
• Tagfelvétel:
Sióréti Szabadidőközpont és Lovas Egyesület (egyesület elnöke: Demkó András) kérte
felvételét a megyei szövetségbe.
A közgyűlés a tagfelvételt egyhangúan elfogadta.
• Bejelentések:
•
A díjugrató szakág felé a startok után 1000 Ft-ot kell befizetni.
•
Nagy László Széchenyi István Emlékérmet kapott az MLSZ közgyűlésen
•
A lóútlevél ára csökken, 4000 Ft lesz.
•
Díjugrató regisztrált edzőképzésre és vizsgára szept. 15-ig lehet jelentkezni
•
Fogathajtó REV: 9 fő, bíró vizsga: 13 fő, febr 17-én Mezőhegyesen.
,,A ló jelkép, lelki ékszer!”

2

Békés Megyei Lovas Szövetség
•
•
•
•
•

Díjugrató továbbképzések időpontjai a díjugratás honlapon olvasható.
Új web oldal készül, hamarosan átalakul a jelenlegi bekeslo.hu
Díjugratásban a Jobb kezek találkoznak szabály érvényesül.
Diákolimpia Zánkán: lovassport is bekerült a sportágak közzé.
A Megyei Könyvtár meseíró pályázatának a Csodaparipa volt a címe és 118
mese érkezett határidőig.
• Egyebek:
- Susánszky Pál, a Békéscsabai Lovas Klub részéről bejelentette, hogy a Pegazus
Lovasiskola megújult gyeppel várja a díjugrató versenyzőket a 2013-as
versenyszezonban.
- Kovács József elnökségi tag beszámolt a díjugrató szakágban tevékenykedő
versenybírók képzéseiről, ismertette a 4 stílusbíró nevét (Krucsó Ferenc, Perei Gábor,
dr. Szollár István, Urkom Szilvia) és kiemelte a szigorú szabályok megtartása melletti
bíráskodás fontosságát.

-kmf-

Jegyzőkönyvet összeállította:

Barna Attila
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