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Jegyzőkönyv az MDLSZ elnökségi üléséről 
 
Időpont: 2005. 06. 11. 
Helyszín: Kecskemét Ballószögi lőtér. 
Jelen vannak: Halasi Mihály elnök, Molnár Balázs, Glicza Csaba és Babits László elnökségi 
tagok. Galó Zsolt a felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal és Babits Melinda. 
 
Halasi Mihály megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek Babits 
Lászlót javasolja, amit az elnökség egyhangúlag elfogad.  
 
Babits László javaslatot tesz a napirendi pontokra – amit Glicza Csaba kiegészít - az elnökség 
az alábbi napirendi pontot, fogadta el egyhangúlag. 
 

1. Ikarus Lövész Sport Egyesület tagfelvétele 
2. Level III versenyek után fizetendő támogatás 
3. Ügyvédi meghatalmazás visszavonása 
4. Ügyvédi meghatalmazás 
5. A szövetség könyvelése 
6. Hungarian Open új időpontban való megrendezése 
7. Nemzetközi bírói képzés 
8. Versenyek rendezése ugyanazon napon 
9. IMSSU minősítő versenyek 50 m-en 
10. IMSSU EB-re utazók támogatása 

 

1. napirendi pont 
Babits László ismerteti hogy az Ikarus Lövész Sport Egyesület tagfelvételi kérelmet nyújtott 
be a szövetség elnökségéhez. Javasolja az elnökségnek, hogy vegye fel tagjai sorába a 
klubbot. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a level III versenyek után a szövetségi 
támogatás mértéke 10% de minimum 4 fő nevezési díja legyen. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

3. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy Dr. Sándor Elek ügyvédi meghatalmazását a 
fővárosi bíróságon folyó ügy képviseletében vonja vissza. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

4. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a fővárosi bíróságon folyó ügyben a szövetség 
képviseletével Dr. Szilágyi József ügyvéd urat bízza meg. Az ügyvéd úr társadalmi munkában 
látná el a szövetség képviseletét. Glicza Csaba javasolja, hogy megbízási szerződés készüljön 
az ügyvéd úrral. A javaslatokat az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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5. napirendi pont 
Babits László tájékoztatja az elnökséget, hogy a Tanács-Adó Rt. nem tudja vállalni a 
szövetség könyvelését. Több árajánlatot is kértünk könyvelő cégektől és 15000-25000 Ft/hó 
közötti összegért vállalnák a könyvelést. Felajánlja, hogy a Babits és Fia Kft társadalmi 
munkában díjmentesen elvégezné a könyvelést. Jogi akadálya nincs, összeférhetetlenség nem 
áll fent. Halasi Mihály javasolja, hogy a szövetség fizessen a könyvelésért havi 5000 Ft-ot. 
Babits László ezt nem kívánja elfogadni, továbbra is fenntartja, hogy társadalmi munkában 
végeznék a munkát. Galó Zsolt javasolja, hogy valóban fizessen a szövetség a könyvelésért 
mert így legalább számonkérhetővé válik az elvégzett munka. A javasolt bruttó 5000 Ft/hó 
könyvelési díjat az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

6. napirendi pont 
Halasi Mihály László tájékoztatja az elnökséget, hogy a hajdúhadházi katonai lőtér átépítési 
munkái miatt a Hungarian Open versenyt nem tudja az egyesület a kiírt időpontban 
megrendezni. Új időpontnak javasolja a szeptember 31-október 2-i hétvégét. A javaslatot az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. 

7. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a nemzetközi bírói képzést azonban a tervezett 
időpontban – június 22-23. - a Hotel Platán különtermében tartsák meg. A javaslatot az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. 

8. napirendi pont 
Glicza Csaba javasolja az elnökségnek, hogy ugyanazon a napra ne engedélyezzen az 
elnökség több szövetségi versenyt. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

9. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a jövőben lehessen minősítést szerezni 50 m-es 
IMSSU versenyeken. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

10. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, az IMSSU EB-re utazó versenyzőket – maximum 5 
főt – támogasson a szövetség  40 Euróval. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 
Mivel több javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr az elnökségi ülést bezárta. 
 

 
Halasi Mihály 
Molnár Balázs 
Glicza Csaba 
Babits László 

 
 
 
 
 
 


