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Szalontai Zoltán köszönti a részvevőket.
Megállapítottuk, hogy kik azok az egyesületek, akik érvényesen szavazhatnak.
Egyöntetűen megszavazták levezető elnöknek Szalontai Zoltánt.
Jegyzőkönyvvezetőnek megszavazták Bujdosó Anikót.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolva/elfogadva: Pető Zoltán, Csizmeg István.
14-en szavazhatnak hivatalosan.
A közgyűlés megnyitása előtt felmerült kérdésekre reagálva megszavazzuk, hogy Pankotai Péter két egyesületet
képviselhet a szavazatával.
Felmerült kérdésként, hogy csak az szavazhat, akinek 2014-2015-ben volt versenyzője OB-n. Kissné Gabi néni
ezt vitatja, átadott egy listát, amelyen szerepel 21 egyesület, akik Gabi néni szerint szavazhatnak. Ez nem
egyezik azzal, ami a Lovasszövetség honlapján van, ahol látszik, hogy melyik egyesület fizetett licencet 2015-re.
Szakmai beszámoló
Idén négy OB-fordulót rendeztünk a Kunos lovardában. A megelőző két évhez hasonlóan magas színvonalon,
nagy létszámmal zajlottak le a versenyek. A cowboy.hu honlapon megtekinthetők a statisztikák.
Eredményes versenyszezont zártunk, ütőképes csapattal, szép belföldi és külföldi eredményekkel.
Kb. 30 ember dolgozott a négy OB fordulón a versenyek sikeréért, működéséért.
Reméljük, hogy az új vezetés tovább viszi ezt a színvonalat.
14-ből 10 igen, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás – akik elfogadták a szakmai beszámolót.
Pénzügyi beszámoló
Minden pénzmozgás a Lovasszövetségen keresztül történt, számlákkal igazolva. Mai napon friss adattal nem
tudunk számolni, az illetékes szabadságon van, a legutóbbi információ másfél millió forintról szól, amióta
kivettünk kb. 450 ezer forintot a versenyzőink külföldi versenyein való részvételét támogatandó.
Néhány hónapja hozott egy határozatot a szakág, hogy a külföldi versenyzéseket szeretnénk támogatni. Idén a
KEKre szerettünk volna tartalékolni, illetve az Americanán való részvételre.
600 ezer forintot kaptunk erre a célra a Lovasszövetségtől, de mivel a KEK elmaradt, a nagy, neves külföldi
versenyeken való résztvevőket támogattuk.
10 versenyzőt: Dörnyei József, Dörnyei Regina, László Viktor, Ledneczki Vera, Ledneczki László, Kun Péter,
Katona Imre, Szalontai Zoltán, Vizi Zoltán – fejenként 60 ezer forintot kapott mindenki.
273.500 forintot tudtunk eddig számlával igazolni, a többi pénz még a kasszában van, a számlákat még nem
sikerült leadni, de kérjük az új vezetést, hogy 326.500 ft-ot engedélyezze, hogy kivegyék a versenyzők.
A bajnokavatóval kapcsolatosan felmerült még kb. 28.000 ft költség, ezt még szeretné megkapni a régi vezetés.
Kb. 1.400.000 Ft-tal indulhat az új vezetőség.
Minden kiadásunk mögött aláírt számla van. A szakbizottság és a szakág önmagában nem jogi személy, nem
gazdálkodhat pénzzel.
A versenyek rendezése ennél sokkal többe kerül, szponzori támogatással sikerült összehozni a versenyeket.
Csölle Ági megjegyzése: egyetlen reining versenyző sem kapott külföldi versenyre támogatást. Nem tartja
hivatalosnak a pénzügyi beszámolót, mert nincsenek pontos összegek.

Károly Attila: az illetékes (Sándor Réka) szabadságon van, nem érjük el, ezért nem tudunk pontos összegekkel
elszámolni. Az előző években folyamatos fejlődést mutatott a szakág, remélem a jövőben is így lesz.
Kissné: elutasítja a vádakat, állítja, hogy ő mindig minden pénzzel elszámolt a régi reining szövetségben.
Csölle: a probléma, hogy összekeverjük a versenyrendezést a szakággal.
Szalontai: ki rendezne versenyt, ha nem mi?
Csölle: a pü. beszámoló formai követelménye nem ez.
Szavazás: 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás.
A szakági gyűlés elfogadta a pénzügyi beszámolót.
Új szakbizottsági tagok megválasztása
Érvényes jelölést kapott november 25-ig:
Szalontai Zoltán, Dörnyei József, Károly Attila, Nádor József, Katona Szabolcs, Csengeri Csilla, Pál Zoltán,
Ladjánszki Roland.
Akar-e valaki jelöltet állítani a helyszínen? Senki.
Jelölést kaptak, vállalják-e a jelölést:
Szalontai Zoltán: nem
Dörnyei: nem
Károly: nem
Nádor: nem
Ladjánszki: igen
Katona: igen
Csengeri: igen
Pál: igen
Szavazás:
Szalontai Zoltán javaslata, hogy egyenként szavazzunk a jelöltekre, kézfelemeléssel.
14 igen
Katona Szabolcs: köszönjük a bizalmat. 2004 óta versenyzem, rálátásom van a westernre, voltam szakbizottsági
tag is, Dörnyei József mellett sokat tanultam. Élvezve a régi tagok támogatását szívesen vállaljuk a kihívásokat, a
színvonalat megtartva, tovább emelve. Ha ez jól megy, tovább fejleszteni.
Ladjánszki Roland: 14 igen
Katona Szabolcs: 13 igen, 1 tartózkodás
Csengeri Csilla: 14 igen
Pál Zoltán: 13 igen, 1 tartózkodás
Sok sikert kívánunk az új vezetőségnek – Szalontai Zoltán.
Dörnyei József is köszönetet mond azoknak, akik segítették az elmúlt években. Sok sikert kíván.
Károly Attila: azt a modellt követtük a szakbizottsági üléseken, hogy mindig EGYÜTT döntöttünk a felmerülő
kérdésekben, ezért közösen vállaltuk a felelősséget is.
Szalontai Zoltán javasolja, hogy az összes szakbizottsági ülésről készüljön jegyzőkönyv, amit el kell küldeni a
Lovasszövetségnek.
Jegyzőkönyv lezárva: 18:31
Hitelesítők:
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Pető Zoltán

