
 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Amely készült 2009. december 19. napján 15 órai kezdettel 

      a Leon-Cavallo Sportegyesület  Közgyűlésén 

       a 6764 Balástya, Rákóczi u 34. szám alatt 

 

Jelen vannak: 

- Az Egyesület tagjai (a csatolt jelenléti ív szerint) 

- Ferenci Richárd, az Egyesület elnöke 

- Kovácsné Dékány Éva az Egyesület titkára 

- Bálint Imre, az Egyesület alelnöke 

- Meghívottak, érdeklődők 

Az Egyesület titkára köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Közgyűlésen megjelent tagok száma 12, így a Közgyűlés határozatképes. 

A Közgyűlés egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének Ferenci Richárdot, a jegyzőkönyv 

vezetőjének Ferenciné Kinyó Karolinát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig  Kovácsné 

Dékány Évát és Bálint Imrét választotta meg. 

A levezető elnök a közgyűlés napirendi pontjaiként javasolta az alábbiakat (a Meghívóban 

közzétettekkel egyezően): 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az új egyesületi tagok felvételéről 

2. Az Alapszabály módosítása  

3. Előzetes tájékoztató az Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról 

4. Tájékoztató az Egyesület 2009. évi tevékenységéről 

5. A 2010. évi fő célkitűzések ismertetése 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta azt a kérdést, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá a fenti 

napirendi pontok megtárgyalásához.  

 

1/2009. (12.19)Kgy. számú határozat: 

 

A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult a „Tájékoztató az új egyesületi tagok 

felvételéről”,  „Az Alapszabály módosítása”, az „Előzetes tájékoztató az Egyesület 

2009. évi gazdálkodásáról”,  a „Tájékoztató az Egyesület 2009. évi tevékenységéről” 

és „A 2010. évi fő célkitűzések ismertetése” napirendi pontok megtárgyalásához. 
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Ezután a Közgyűlés megtárgyalta a napirendi pontokat:  

 

1) A levezető elnök ismertette az Elnökség döntései az alábbi tagfelvételi kérelmekről: 

 

Az elnökség Karácsonyi Tünde, Lukácsné Buha Szilvia, Keszégné Zsikó Mária és Szabó 

Ildikó esetében 2009.09.01. hatállyal rendes taggá választásról, Balástya Község 

Önkormányzata esetében 2009.11.15.-i hatállyal Pártoló taggá választásról döntött. 

Az Egyesület rendes tagjainak száma ezzel jelenleg 17 fő, 1 pártoló tag. 

 

2) A levezető elnök ismertette az Alapszabály módosítására az Elnökség által elfogadott 

javaslatokat. A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az alapszabály módosítását és az 

alábbi határozati javaslatot: 

 

2/2009. (12.19)Kgy számú határozat: 

A közgyűlés elfogadta az Egyesület Alapszabályának módosítását és megbízza az 

Elnököt, hogy az Egyesület „2009. december 19.-én Egységes szerkezetbe foglalt” 

Alapszabályát 30 napon belül nyújtsa be a Csongrád megyei Bíróságra. 

 

3) Kovácsné Dékány Éva, az Egyesület titkára tájékoztató beszámolót ismertetett az 

Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról. Elmondta, hogy az Egyesület pénzügyi helyzete stabil, a 

befizetett tagdíjak felhasználása első sorban szövetségi tagdíjakra, működési (banki 

költségekre) és biztonsági lovasfelszerelés (akadálykanál) beszerzésére történt. 

 

4) Ferenciné Kinyó Karolina és a levezető elnök rövid beszámolót tartott a 2009. év főbb 

eseményeiről, így: 

 Nyári lovastáborok 

 Balástyai Zöldség- és Virágfesztivál és Lovasnapokon az Egyesület által rendezett 

lovas show és a Díjugrató verseny tapasztalatai 

 a Csongrád megyei díjugrató döntőn való részvétel 

 Babaúszás oktatás 2009. évi eredményei 

 Támogatási tevékenység 

 Gyermek lovas-ügyességi versenyek eredményei 

 

5) A levezető elnök ismertette az Egyesület 2010. évi főbb terveit, így: 

 Fedeles lovarda építésre benyújtandó pályázat tervezet (a 160/2009. (XI.19.) FVM 

rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 

tevékenységek (3. célterület, c) lovasturisztikai szolgáltatások) ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatás igénybe vételére szóló pályázat)  

 2010. évi Lovas táborok  

 Balástyai díjugrató verseny rendezése 

 Gyermekügyességi verseny rendezése (GyEPOSZ keretein belül) 

 Pályázati rendszer kialakítása hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására 

 

3/2009. (12.19)Kgy számú határozat: 

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Elnökség 3), 4) és  5) napirendi pont alatt 

adott beszámolóit. 
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A levezető elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt és a  

Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta 

meg, így az alakuló közgyűlést …... órakor berekesztette. 

 

                                                                 K.m.f 

 

 

             ………………………………………. 

    Ferenci Richárd 

                    levezető elnök 

 

 

     

  …...………………………….                          ……………………….………. 

   Kovácsné Dékány Éva     Bálint Imre 

     jegyzőkönyv hitelesítő                                   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


