
Elnökségi határozatok 

2015. 
 
1/2015. Az elnökség az alföldi dudoros posta fajtát felvette önálló fajtaként.  Szavazás: egy 

tartózkodás mellett elfogadva   
2/2015. Az elnökség döntése értelmében a Német díszposta Fajtaklubnak támogatás nem jár. 

Szavazás: 1 tartózkodás, 9 igen és 2 nem szavazat mellett elfogadva (támogatást kapjon: 
2 szavazat, nem jár neki támogatás: 9 szavazat)   

3/2015. Az Elnökség a 2015-2016. évi munkatervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Taggyűlésnek.   

4/2015. Az elnökség döntése értelmében pályázat nélküli kiírással a VI. Kisállatfajták Napja 
Rendezvényt a V-231. Balatonlelle, Balatonboglár és környékük Galamb- és 
Kisállattenyésztő Egyesület rendezheti meg 2015. augusztus 2-án. Szavazás: egyhangúan 
elfogadva   

5/2015. Az elnökség döntése értelmében pályázat nélküli kiírással a Nemzeti Díszszárnyas és 
Prémesállat Kiállítást 2015. december 19-20-án a V-62. Szarvasi Egyesület rendezheti 
meg. Szavazás: egyhangúan elfogadva   

6/2015. Az elnökség döntése értelmében a Nemzeti Galamb, Díszmadár Kiállítás és a Nemzeti 
Fiatal Galamb Kiállítás Dabason együtt lesz megrendezve. Szavazás: 6 igen és 5 ellen 
szavazattal elfogadva   

7/2015. Az elnökség elfogadta a Klubtámogatási rendszer változását. Hatályba lép 2016-tól. 
Szavazás: egyhangúan elfogadva   

8/2015. Az elnökség elutasítja a Rákosmenti Kisállattenyésztő Egyesület B-17. kérését. Az 
egyesület utólagos támogatást kért a szövetségtől az általuk megrendezett Nemzeti 
Prémesállat Kiállításhoz. Szavazás: 1 tartózkodás mellett elutasítva   

9/2015. Az elnökség döntése, hogy az Európa a polgárokért Európai Uniós pályázattal 2016-ra 
kiterjedően foglalkozik.  Szavazás: egyhangúan elfogadva   

10/2015. Az elnökség a V-237. Keszhelyi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesületet az 
egyesületei sorába felvette. Szavazás: egyhangúlag elfogadva.   

11/2015. Az elnökség visszavonja a 3/2015. számú határozati javaslatot.” Az Elnökség a 2015-
2016. évi munkatervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek”.   

12/2015. Az elnökség döntése értelmében a Nemzeti Fiatal Kisállat Kiállítás helyszíne és 
időpontja: Békéscsaba, 2015. november 28-29.   

13/2015. Az Elnökség a 2015-2016. évi munkatervet megtárgyalta, módosította és elfogadásra 
javasolja a Taggyűlésnek”.   

14/2015. Az elnökség meghallgatta a gazdasági alelnök beszámolóját, a mérlegbeszámolót illetve 
a terv-tény adatokat és javasolja azoknak taggyűlés elé terjesztését.   

15/2015. Az elnökség meghallgatta a Bíráló Testület elnökének a beszámolóját, és javasolja 
taggyűlés elé terjesztését.   

16/2015. Az elnökség meghallgatta a szakosztályvezetők és területi vezetők beszámolóját és 
javasolja azoknak taggyűlés elé terjesztését.   

17/2015. Az elnökség döntése értelmében azokból a fajokból, melyeknek nemzeti kiállításuk van 
az adott hétvégék időpontvédelem alá esnek.    



18/2015. Az elnökség írásbeli figyelmeztetésben részesíti Polgár Bélát a törökszentmiklósi 
egyesület elnökét illetve Facsar Imrét az Orpington Fajtaklub elnökét.   

 


