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                               Jegyzőkönyv  
 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről      
 
Időpont: 2012-01-14-16.00. 
Helyszín: Budapest  Thököly út 105 sz. Provéd Zrt. tanácskozó terem. 
Jelen vannak: Halasi Mihály elnök  
                          Pető László elnökségi tag 
                          Kelemen László elnökségi tag 
                          Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár, Galó Zsolt Felügyelő  
                          Bizottsági elnök, Csefkó Pál ajánlattevő, Csapó Balázs 
 
Halasi Mihály elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes.  
 
1. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a mai napon a MDLSZ 
rendkívüli közgyűlésén tisztségéről azonnali hatállyal lemondott Szalai László 
alelnök, bírói bizottsági tag és Zakupszky Gábor elnökségi tag, a bírói bizottság 
elnöke. A tisztségükről lemondott elnökségi tagok pótlására a MDLSZ rendkívüli 
közgyűlése újabb rendkívüli közgyűlés összehívását határozta el. A tisztújító 
rendkívüli közgyűlés összehívása az elnök feladata. 
Halasi Mihály elnök felkéri főtitkár urat, hogy a lemondott tisztségviselőktől az 
általuk birtokolt eszközök ( szolgálati mobil telefon), dokumentációk átadás-
átvételét 3 munkanapon belül realizálni szíveskedjen. 
A lemondott elnökségi tagok pótlásához a rendkívüli közgyűlésen jelölteket kell 
állítani, amely feladat elvégzésére jelölő bizottság felállítása szükséges. A jelölő 
bizottság elnökeként Toók László főtitkárt, a jelölő bizottságba Pető László és 
Kelemen László urakat  javasolja. 
A felvetést követően az Elnökség egyhangú szavazással a javasolt összetételű 
jelölő bizottságot megalakította. 
 
2. Toók László főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a MDLSZ Elnökségének 
2011-12-21-i határozatában a Rumcájsz Lövész Egyesület részéről fennálló 
tartozás részletekben történő megfizetésére engedélyezett első határidő 
eredménytelenül letelt, az Elnökség állásfoglalását kéri. Az Elnökség rövid 
tanácskozást követően az alábbi határozatot hozta: a Rumcájsz Lövész Egyesület 
elnöke Babits László éveken keresztül a MDLSZ tisztségviselőjeként dolgozott, 
erre tekintettel egy utolsó póthatáridőként 2012-01-20-a kerül meghatározásra a 
tartozás 40 %- nak egyösszegű megfizetésére, a fennmaradó tartozás 5 egyenlő 
részletben 2012-06-15-ig fizetendő. Amennyiben folyó hó 20-án a MDLSZ 
számláján a tartozás első részlete nem kerül jóváírásra, vagy készpénz fizetéssel 
nem kerül kiegyenlítésre, a nevezett egyesület MDLSZ tagsága azonnali hatállyal 
megszüntetésre kerül. 
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Halasi Mihály elnök felkéri főtitkár urat, hogy az Elnökség határozatáról az érintett 
egyesület elnököt szíveskedjen haladéktalanul értesíteni. 
 
3. Halasi Mihály elnök felkéri Csefkó Pál ajánlattevőt, hogy az általa korábban 
előterjesztett, majd többször módosított együttműködési szerződés tervezetét 
végső egyeztetés, illetve megvitatás céljából szíveskedjen az Elnökség elé tárni. 
Csefkó Pál alapvetően annak tisztázását kéri, korábbi ajánlatának többszöri 
módosítását követően az általa megajánlott szolgáltatások teljes körű, avagy 
részleges módon történő igénybe vételére van igény. 
Halasi Mihály elnök válaszában rögzíti, hogy a kérdésben a MDLSZ elnöksége az 
ajánlat többszöri átdolgozását követően egyhangúan úgy foglalt állást, hogy a 
pályázati felhívásban eredetileg meghatározott módon a 2012 évi Shotgun VB 
reklám - marketing tevékenységének végzésére kíván megbízást adni. 
Hosszas egyeztetés után felek az alábbiakban állapodtak meg: Csefkó Pál 
ajánlattevő az egyeztetett szerződés tervezetet kiegészíti a megbízó által javasolt 
garancia - vállalásra vonatkozó résszel, ezt követően a tervezetet az ajánlott jogi 
szakértővel véleményezteti, majd haladéktalanul megküldi az elnök részére, aki az 
Elnökség elé tárja a szerződés tervezetet állásfoglalás céljából. 
Halasi Mihály elnök felkéri Csapó Balázs urat, hogy az általa indítványozott VB 
honlap arculati kiegészítésre vonatkozó ajánlatát soron kívül elkészíteni és 
döntéshozatalra megküldeni szíveskedjen. 
 
 
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 17.45- kor bezárta.        
 
 
                                                            k.m.f. 
 
 
              Halasi Mihály                                                                  Toók  László 
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesítő                                  
 
 
 


