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                               Jegyzőkönyv  
 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnöksé gének ülésér ől      
 
Időpont: 2012-04-11-18.30. 
 
Helyszín: 4031 Debrecen Margit tér 19. sz. Kazinczy  Ferenc Általános Iskola, l őtér. 
 
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,   
                         Pető László elnökségi tag, Kelemen László elnökségi tag .  
                           
Tanácskozási joggal: Toók László F őtitkár. 
 
Halasi Mihály elnök köszönti a résztvev őket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes.  
 
Krizsán Károly alelnök és Zatik László elnökségi ta g urak telefonon történ ő 
kapcsolattartás útján vesznek részt az ülés munkájá ban és a határozat  
hozatalban. 
 
Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a MDLS Z felügyel ő bizottságának 
elnöke tértivevényes levélben bejelentette a felügy elő bizottság elnöki tisztségér ől 
történ ő lemondását. Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy  a felügyel ő bizottság 
elnökének megválasztása a közgy űlés hatáskörébe tartozik, ezért az alapszabály 
rendelkezései szerint rendkívüli közgy űlés összehívására van szükség. Az 
Elnökség a versenynaptár áttekintését követ ően a rendkívüli közgy űlés 
időpontjaként 2012. Április 29. 10.00. id őpontot jelöli ki, határozat képtelenség 
esetére a megismételt közgy űlés id őpontjaként 2012. Április 29. 11.00. id őpontot 
jelöli ki, a rendkívüli közgy űlés helyszíne: 1146 Budapest Thököly út 105. sz. 
étterem. A rendkívüli közgy űlés helyszínének biztosítása Halasi Mihály elnök 
feladata. A tisztségvisel ő megválasztásának el őkészítésére az Elnökség 3 tagú  
jelöl ő bizottságot állít fel az alábbiak szerint : jelöl ő biz. Elnök: Toók László, jelöl ő 
biz. Tagok: Pet ő László és Kelemen László urak. 
A rendkívüli közgy űlési meghívók postázása Toók László f őtitkár úr feladata. 
 
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 1 9.10- kor bezárta.        
 
                                                            k.m.f. 
 
 
              Halasi Mihály                                                                  Toók  Lás zló 
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesít ő                                                  
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