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          J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Amely készült 2011. március 14. napján 10.00 órai kezdettel 

a Leon-Cavallo Sportegyesület  Közgyűlésén 

a 6764 Balástya, Fehértó 28. 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 (teljes taglétszám 19), tehát a taglétszám 50%-a + 1 

fő jelen van, 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. Az elnökség beszámolója a 2010 éves tevékenységről és az egyesület 

2010.évi közhasznúsági jelentése 

2. A 2011. évi éves költségvetés elfogadása 

3. A 2011. évi feladatterv elfogadása 

4. Egyebek 

 

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

napirendi pontok megtárgyalásához.  

 

1/2011. (03.14)Kgy. számú határozat: 

A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult a meghívóban közzétett napirendi pontok 

megtárgyalásához. 
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Ezután a Közgyűlés megtárgyalta a napirendi pontokat:  

 

1)  

1.1.) Ferenci Richárd, az Egyesület elnöke rövid beszámolót tartott a 2010. év főbb 

eseményeiről, így: 

 Lovarda fejlesztések 

 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 

 Versenyeredmények 

 Babaúszás oktatás 2010. évi eredményei 

 Támogatási tevékenység 

 Gyermek lovas-ügyességi versenyek eredményei 

 Babaúszó szakosztály 2010. évi főbb eredményei 

 

1.2.) Kovácsné Dékány Éva, az Egyesület titkára ismertette az Egyesület 2010. évi 

egyszerűsített éves beszámolójának főbb számait és az egyesület 2009. évi Közhasznúsági 

jelentését. 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az előző két beszámoló elfogadását.  

 

2/2011. (03.14)Kgy. számú határozat: 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2010. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját és az Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentését. 

 

 

2.) Kovácsné Dékány Éva, az Egyesület titkára ismertette az Egyesület 2011. évi pénzügyi 

tervét. 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a 2011. évi pénzügyi terv elfogadását.  

 

3/2011. (03.14)Kgy. számú határozat: 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2010. évi pénzügyi tervét. 

 

3) Ferenci Richárd, az Egyesület elnöke ismertette az Egyesület 2010. évi főbb terveit, így: 

 Fedeles lovarda építése 

 NCA pályázatok 

 2011. évi Lovas táborok  

 Balástyai díjugrató versenyek rendezése 

 Gyermekügyességi verseny rendezése (GyEPOSZ keretein belül) 

 Szabadidős verseny rendezése a Magyar Lovas Szövetség és a Csongrád Megyei 

Lovas Szövetség szabályzata alapján 

 Távlovas és tájékozódási távlovas verseny és bemutatónap szervezése 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a 2011. évi működési (feladat-) terv elfogadását.  

 

4/2011. (03.14)Kgy. számú határozat: 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület 2011. évi feladattervét. 
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4) Egyebek 

 

 

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 a közgyűlést 12:00 órakor berekesztette. 

 

                                                                 K.m.f 

 

 

             ………………………………………. 

    Ferenci Richárd 

                    levezető elnök 

 

 

     

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

   Kovácsné Dékány Éva     Bálint Imre 

     jegyzőkönyv hitelesítő                                   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


