
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapít*ó ta$aaz IPSC Magyar régió igazgatósága az |MSSU tagja és magyarorvági képviselete.

Székhely: 4034 Debrecen FélegyháziTamás utca 15la Ézt 2
Levelezés: Tók László 4034 Debrecen Félegyházi Tamás u. 15la ísz 2.

Emlékeztető
k zült 2§17 .6.16. án megtartott elnöksfu i ülésröl

§g!yg,: Békéssaba,4-es Honvéd u. 1 (VárosiLötér} 19.45,
Jelen vannak:

Matuska pálalelnok
Dr Regényi Kund elnök*gitag
Dancsó Tibor elnöksígi tag
Lów Szabolcs elnökségi tag

Allandó mqhívott
Toók László főtitkár

Matuska Pál alelnök megnyi§a az ülést köszönti a megjelentekel megállapí§a, hogy az ülés
határozatképes. Az emlékeztetőt Matuska Pál alelnök készíti, hitelesítésére Toók László fótitkárt kéri
fel. Az elnöksfui értekezlet Meghívóját elözetesben E_nnailben megkapták az elnökség tagjai, az FB
elnöke, valamint állandó meghívottként a Fötitkár

Krizsán Károly az elózetes meghívó átvétele után írásban tájékoztatta az elnöks€ tagjait, hogy a
közeljövőben nem tud résá venni családi okokra hívatkoana semmilyen értekezleten,

- Lów §zabolcs írásbeli észrevételt adott be az elnökségnek az alábbiak szerint:

Tisáeft HnöRség!

Sokáíg gondolkaűam ezen a levéIen. Mível nem maradt más válasdásom, felkérem az alelnók urat a
elnőkségi éftekezlet összehívására. Indoklás: a régiő igazgatóí paszton tóftént változás nem kis zavart
keftett az IPSC társadalomban köszönet Krizsán Káralynak, aki a mai naplg nem vette fel a
kawsolatot az elnökséggel. Kizsán Károly igen mélyen alá á§a a magyar tásadalmat Moszl<vában
a saját ki§ önös érdekét néarc és védve- Tehát az alapszabáíy értelmében iqunk van rendkívüli
közgyüIés összehívásán és Krizsán Károly végleges leváftására .

Köszönettat : Lővl SzafuIcs

- az elnökség megtáryyaíta a kialaku]t sajnálatos helyzetet és a mielóbbi megoldás érdekében,
valamint a félbeszakadt rendes közgyúlés mielóbbi folytatása érdekében rendkívüli kozgyülés
összehívását tlartja indokolhak, ezért u.alábbi határozatot hozza egyhangú 

"igen" szavazathJ:

23l2O17 sz. Határozat

Á Szöy eínö*sége az Alryzabály 15. § (2) bekezdése alap!án, az Alryzabály 23. § (2)
bcltezcffs a) prújéban NzíMt haáskörén{-/ fogva a Szöveús{7 RandkívüIi közgyűIé,sét

2M7 augusztus7l (N,@ őn iffipntratiszehíuja

At*ltezeű napircn&k a köve{<gőlt:

1J Etniiki lülsziinő
2 J H aérazatk$*$ mqállqítasa
3J A közgyűIe levezffi dtÉ*6nek kffilése, a jegyzőkihywaffi, hitdesiítők mqváIa*áa
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4J A *özgyűI& napircndjénelr elfqadása
5J JelöIő BimtÍság bszámoiója
§ l Szavaaffi Biz@ miqyalaszűsa
7J Alapgaffily m&wiítás,a
8J EInök, Elnökségi tagok, FeIügtrreIő Bizott§gi Wpk, a Fqyelmí Bízot&ág einökének
visszahívása, vagy lemondásuk elíqadasa
9JAIapzaMIy módosfrása
10JElnilkmegvála tá
11l Elnő*fii Íagok mqváIautása
U ruilgydő Biz@ dnötrének mqvála*tása
13J Felügyelő Bizareag bgjainak mqválxzűa
14J Fqyelmi Bizott§g elnökének megváIagtág
15J Az AlapszabáIy módosítka, a módosíásal eg}rs€e§ szerl<qetbe bglaft Alapa6ly
dbgadása
1 6J Egyesüldi tagqag mqszűnés&lek jóváhagyas
17. EgyeÚel<

A t/|agyar Din:arnilg}s l-övészsport Szövefség közgyűlé* akkor lesz határozatképs, ha azon a szavazásn
}lgosuftak több, mint fele képviselve van. A hatarozaképessegtef minden határozathozatatnál vizqálni kell.
Amennyiben egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
haározakép#g rrregállapítása sonán figyelmen kíwil kelt hagyni.

Amennyifun a Közglltilés az eíed€ti id@ntjatól számítdt frél óán betü{ azaz 09 óra 30 perctg nem válik
iafározaílrépes$, akkg a mqisméteít közgyűlésre 2017. augusátls 12. napján W ón 30 ptckor kerül sor
a meghívóMn rneghatározásra kerülő helyszínen, amely megismételt Közgyulés a megjelentek számára
tekintet nélkülhatározatképs lesz és az ercdeti lózgyűlés napirendipntjaivonatkozásában minden tagra
nearc kötelező határczatot hozhat. Ezen a közgyüEsen csak az eredeti meghítóban snrepló napircndek
tárgyalhatóak.

Elrcndeli az EíJőke§ az alapszabály í5. § í3J Mkezdése alapján, hqy a Közgyűlés idowntja ésteruezett
napirendjei a §zörcíség honlapján közzétélelre kerüljön. A Közgyűlés helyérd, poníos ideBről, naphendjéűl
és a beterjesztett javaslatokrd a tagokat e-mailben (amennyiben a tagnak e-mail címe nines, postai úton)
íásban éftesíteni kell a Közgyűlés időpontját megelőző 15. napig. A Közgyűlési meghívó Szöveíségr
honlapján történő közzétételétől számított 10 naptái napon belül a tagok és az Egyesületek szeruei az
Elnökségtől a napircnd kiegészíté#t kérhetik a kiegészítés indokdásával. A napirend kiegészíúésének
tárgyában az Hnöka4g jqosult dónteni- Ha a napircnd kiegészíté* iÉnti kérelemól az Hnókség nem ffint,
vagy aá elutasítja a |Gzgyúlés a napirctú elfqdásárű szffi hatánzat mqhozatalát nregelőz#n külön
dönt a napirend kiegészíté* étgyában.

-Az elnökseg felkéri a jelölő bizotbágot, hogy az előzó közgyűlésre felterjesáett jelöltekkel illetve új
jdöttekl€l is egyeztetve folytassa félbeszakított munkáját.

Több napirendi pont nem lévén, Matuska Pál alelnök az értekezletret 21.30 perckor berekesáette,

Békéscsaba, 201 7.06. 1 6.
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Matuska Pál

emlékeáető készítője
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