Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület évi közgyűlésének
jegyzőkönyve
(a következőkben ÉE)

2016.3.18.-án
8229 Csopakon, a Kerekedi Csárdában
A közgyűlés kezdete: 17.06 óra
Top 1
Elnöki köszöntés
Wagner Inga elnök köszönti a jelenlévő vendégeket és megköszöni részvételüket.
Wagner Inga megállapítja, hogy a tagok szabályszerűen és időben lettek meghívva
az évi közgyűlésre. Ezzel határozatképes a gyűlés.
7 tag van jelen (lásd jelenléti ív).
Utalnak arra, hogy csak egyesületi tagoknak van szavazati joguk.
Wagner Inga megállapítja, hogy nem határozatképes a taggyűlés, mivel csak 7
szavazati joggal rendelkező tag van jelen. A gyűlést ezért lezárják és rövid szünet
után Rendkívüli évi gyűlésként újra megnyitják, ami változatlan napirend esetében a
tagok számától függetlenül határozatképes.
TOP 2
Az elnökség évi jelentése az előző évről
- Az elnök tájékoztat az elmúlt évben az állatmenhelyben végrehajtott és lezárt
építési munkákról. Ezek megfeleltek az illetékes hatósági állatorvos feltételeinek, aki
a létesítmény ellenőrzésekor követelte valamennyi kennel alj lebetonozását.
Az építkezést a TSV Würzburg e. V. partneregyesület és az Ungarn Pfoten egyesület
anyagi támogatása tette lehetővé.
-1- A német Ungarn Pfoten egyesület jövőbeli együttműködésével kapcsolatban
Wagner Inga leírja a problémákat, amiket az új elnökségnek le kell küzdenie a
múltból. Jelenleg az egyesület cselekvőképtelen.
Wagner Inga az Ungarn Pfoten egyesület új elnökségének sok erőt kíván és
reménykedik az együttműködés folytatásában.
- Sajnálatos módon jelenleg bizonytalan, hogy sikeres lesz-e az anyagi támogatás
iránti kérelmünk a balatonfüredi polgármesteri hivatalnál. Kerényi Dániel a
Balatonkenesei Állatvédő Egyesülettől kedves segítséget nyújtott a kérvény
beadásához.

- Wagner Inga beszámol, milyen nehézkes az engedélyezési eljárás egy reklám-/
tájékoztató tábla felállításával kapcsolatban a menhely számára. A teljes folyamat tart
és még sok időt fog igénybe venni.
- Az elnök tájékoztat 6 kutyaház spontán rendelkezésre bocsátásáról a veszprémi
gyepmesteri telep számára. Egy helyszíni látogatáskor feltűnt, hogy ott a kutyáknak
tiszta betonon kell ülniük. Az illetékes veszprémi állatvédő egyesület nem reagált a
visszás helyzettel kapcsolatban, így az ÉE költségére lettek rendelkezésre bocsátva
kutyaházak.
- A közvetített kutyák száma 2015-ben 114 db, ez 21-el kevesebb, mint az előző
évben. Ez a csökkenés abból következik, hogy kevesebb volt a kölyökkutya.
3 kutyát el kellett altatnunk egészségügyi okokból. Az egyiknek erős epilepsziája volt,
a másik alig tudott már mozogni öregsége miatt és egy további kutyának műthetetlen
tumora volt.
- Taglétszámunk jelenleg 53 fő.
Új tagok nem csatlakoztak, két tag kilépett.

TOP 3
Pénztári jelentés
A pénztári jelentést Komjáthy könyvelő adja elő.
A bevételek oldalán az előző évhez képest egy kb. 21 %-os csökkenést lehet
elkönyvelni. Ez a csökkenés kevesebb adománybevételből és a kevesebb tagdíjból
adódik. Ugyanúgy nem lehetett eladásból bevételt elérni, mint például 2014-ben az
ultrahanggép.
Szerencsére növekedtek a bevételek az 1 % személyi jövedelemadó támogatásból.
-2A költéség oldalon jelentősen lecsökkentek az állatorvosi költségek, a bérköltségek
teljesen elmaradnak, és az értékcsökkenési leírás költségek is csökkentettek.
Viszont nőtt a benzinköltség, telefon, internet és posta, valamint javítási költségek.
Végeredményként egy kis nyereség adódik.
Az előző év eredményével összehasonlítva itt sajnos egy 75 %-os csökkenés
könyvelhető el.
A könyvelés és a számeredmény a 2015-ös évre formálisan és anyagilag is
megegyezik egy könyvelés rendeleti mérsékletesség alapelveivel, valamint az ÉE
szabályzatával és az egyesületi jog előírásaival.
Az évi elszámolás áttekintése és feldolgozása, beleértve a pénztárvezetést, az ÉE
vagyoni viszonyok állapotjegyzéke nem ad indokot ellenvetésre.
Szabálytalanság, főként szabályzat ellenes költség nem volt felismerhető.

TOP 4
Az elnökség felmentése
Fischer Julia az elnökség felmentését kérvényezi a 2015-ös évre kézjegy által.
Eredmény:
A jelenlévő tagok az elnökség felmentésére szavaznak.
TOP 5
Egyesületi célok a jövő évre
A 2016-os évben ivartalanítási akciókra lesz fektetve a hangsúly. Ígéretes új
kapcsolatok alapján (Németország, Ausztria, Svájc) e projektek támogatását reméli
az egyesület, de ezek jelenleg még tervezés alatt állnak.
TOP 6
Egyéb
Az „Egyéb” napirendi ponthoz nincs hozzászólás.
-3Wagner Inga megköszöni a jelenlévő tagoknak részvételüket és mindenkinek jó haza
utat kíván.
A gyűlés vége: 18.00 óra
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