
 

 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült 2018.12.08-án a Gy-M-S megyei Lovas Szövetség Fogathajtó Szakág 2018 évi évadzáró 
Közgyűlésén. 
 
Jelen vannak: a jelenléti íven szereplő személyek. 
 
Levezető elnök: Takács Attila fogat szakági referens. 
 
A közgyűlés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv vezető: Katona Balázs (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Krisztin István (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Burányi Gábor (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Napirendi pontok ismertetése a meghívó alapján. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja 
 
Javaslat újabb napirendi pontra?  
Nincs. 
 
Beszámoló a 2018-as évről (Takács Attila) 
Statisztikai adatok ismertetése: versenyzők, egyesületek, versenyek száma (mellékletben) 
 
2018. évi megyei bajnokságok eredményének ismertetése, díjkiosztás (Takács Attila) (melléklet) 
 
A beszámolókat a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 
Tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség helyzetéről, ügyeiről (Takács Attila) 
Pénzügyi elszámolások hiányosak, támogatások nincsenek megigényelve 
A megyei egyesületek közül csak a fogathajtók fizetnek becsületesen 
Hima László: Kérdések a vezetőséggel és pénzügyekkel kapcsolatban. 
Takács Attila: megyei közgyűlésen válaszok várhatóak 
Oross Zoltán: amennyiben az ugrósok nem működnek együtt, a fogatosok váljanak ki 
 
2019 évre vonatkozó tervek áttekintése (Katona Balázs) 
Jelzések érkeztek: 
2019.04.20. Egyed 
2019.04.26-28. Mórichida 
2019.05.18. Nagyszentjános 
2018.06.01. Csorna 
2018.06.14-15. Veszkény 
2018. aug. Abda 
Kérés a tagság felé: a tavaszi évadnyitó közgyűlésre mindenki gondolkozzon, és lehetőség szerint 
javaslatokat tegyen a 2019. évi megyei bajnokság kiírására. 
 
 
 



 

 

Egyebek: 
Hima László: 2019-es szabályzathoz javaslat: viszmajor helyzet 
Katona Balázs: vállalja a jelzést a Szövetség felé 
Hima László: versenyeken a boxdíjak csökkentésének igénye 
Katona Balázs: sajnos piacgazdaság van, a bérbeadó és a rendező szab árat. 
 
2018 selyba garnitúra bérleti díja: 
 előző évről maradt 10.000 Ft, bevétel 20.000 Ft, így összesen 30.000 Ft áll rendelkezésre. 
Egyesületek és képviselők egyeztetése (Katona Balázs) 
 
 
 
További kérdés és javaslat nem érkezett. Takács Attila a közülést berekeszti. 
 
Kóny, 2018.12.08. 
 
Krisztin István   Burányi Gábor   Takács Attila  Katona Balázs 
jzk. hitelesítő   jzk. hitelesítő  szakági referens szakági titkár 
 
 
Kijelentem, hogy a gépelt jegyzőkönyv megegyezik a kézzel írt jegyzőkönyvvel amely a történteket 
tényszerűen a valóságnak megfelelően írja le.  
Készítette: Katona Balázs 


