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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 30 perces 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 lezárt és az állami állatorvos által
elfogadott betonmunkákról a kennelekben és három új kutyakennel beszerzéséről.
- Wagner Inga tájékoztatja a tagokat arról, hogy a würzburgi partneregyesülettel való 
együttműködés jelentős nézeteltérések miatt meg lett szüntetve. 

- Az Ungarn Pfoten egyesület sem tudta megszüntetni a problémáit, így meg lett szüntetve
az egyesület. Márciusban még egyszer meglátogatta egyesületünket a volt Ungarn Pfoten 
egyik elnöke és közölte velünk, hogy új egyesületet létesítettek. Ki kell várni, hogy hogyan 
folytatódik. 

- Elutasították a kérvényt anyagi támogatásra, ami az elmúlt évben be lett nyújtva a 
balatonfüredi polgármesteri hivatalhoz. Egyesületünk továbbra sem fog részesülni anyagi 
támogatásban. 

- A közvetített kutyák száma 115, ez egy kutyával több, mint az előző évben.

- Hat kutyát elvesztettünk az év folyamán Parvo- vagy Coronavírus miatt. 

- Taglétszámunk jelenleg 54 fő, ez egy taggal több, mint tavaly.

- Wagner asszony beszámol egy anyagi támogatásról állatvédők által egy ivartalanítási 
akcióhz. Sajnos elég gyér volt a rezonancia. 



- Wagner asszony bemutatta Gáspár Ákost. Egy új tag, aki az elmúlt évben riportot 
készített nálunk menhelyünkről a balatonfüredi tv csatorna számára. 

Ákosnak tetszett nálunk és rövid idő alatt nélkülözhetetlen segítője lett menhelyünknek. 
Hihetetlenül jó nyilvánossági munkát végez, kezeli a magyar Facebook oldalt, segít ellátni 
a kutyákat, sétáltatókat szervez, iskolai osztályokat hív meg és segít a kutyák 
közvetítésében, elő- és utóellenőrzéseket végez.  

TOP 3 Pénztári jelentés

A pénztárjelentést Wagner Inga adja elő, mivel a könyvelő nem ért rá. A jelentés az 
előadás után bemutatásra kerül a tagok számára. 

- A bevételek oldalán az előző évhez képest egy 311.000,- Ft-os csökkenést lehet 
elkönyvelni. Ez a csökkenés kevesebb adománybevételből adódik. 

- A költség oldalon jelentősen csökkenteni lehetett a telefon, internet, posta és 
benzinköltségek. Viszont megint kissé megnövekedett az állatorvosi költség. 

- Összeredményként egy kis nyereség mutatkozik, 470.000,- Ft.

A könyvelés és a számeredmény a 2016-os 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 

Gabi Tuvic az elnökség felmentését kérvényezi a 2016-os évre kézjel által.   

Eredmény: A jelenlévő tagok az elnökség felmentésére szavaznak.

TOP 6 Egyéb

Az „Egyéb” napirendi ponthoz nincs hozzászólás.

- Wagner Inga még utal arra, hogy az egyesület 2017 októberében ünnepelheti a 10 éves 
fennállását, megköszöni a jelenlévő tagoknak részvételüket és mindenkinek jó hazautat 
kíván. 

A gyűlés vége: 18.00 óra
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