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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről
Időpont: 2012-05-30-18.00.
Helyszín: 4031 Debrecen Margit tér 19. sz. Kazinczy Ferenc Általános Iskola, lőtér.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,
Pető László elnökségi tag, Kelemen László elnökségi tag.
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár.
Zatik László elnökségi tag telefonon történő kapcsolattartás útján vesz részt az
ülés munkájában és a határozat hozatalban.
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A továbbiakban az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg.
1. Halasi Mihály tájékoztatja az Elnökséget, hogy 1 órája megérkezett a Harmónia
91 Kft részéről a VB hivatalos lőszerének biztosításával kapcsolatos ajánlat,
amelyet e-mail-ben megküldött az Elnökség és a szervező bizottság tagjai részére,
illetve írásos formában átad jelenlévők részére tanulmányozásra. Az ajánlathoz
kiegészítő információ: az ajánlattevő együttműködési szerződés alapján egy area
szponzori támogatást vállal ( 1.500.-Euro ) , a szerződés megkötésekor 48 órán
belüli pénzügyi teljesítéssel. Az ülés résztvevőinek az ajánlat tanulmányozását
követő egybehangzó véleménye szerint az ajánlat kedvező és elfogadható, de a
végső döntés meghozatala előtt még két árajánlat megvizsgálását kell elvégezni,
amelyek érkezése folyó hó 31-re várható. Az Elnökség határozata: a további
ajánlatok tanulmányozása után kerüljön sor a döntés hozatalra.
2. Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a CESO versenyen a konfliktus
helyzet enyhítésének szándékával megkereste Szalai László és Zakupszky Gábor
urakat, akikkel tárgyalást folytatott az MDLSZ bírói bizottság átszervezésének
kérdésével kapcsolatba, a bírói bizottság tevékenységében részt vállalnak, ha az
alábbiak teljesülnek. A Bírói bizottság 3. fő Szalai László, Zakupszky Gábor, és
Hidvégi Attila. Az Elnök úr nyilatkozzon, hogy a Sörétes VB. után ígéretének
megfelelően lemond.
A MDLSZ éves rendes közgyűlésén már felvetésre került a bírói bizottság
szervezeti felépítésének megváltoztatása, alapvetően a versenybírói tevékenység
eredményesebb működtetésének igényével, illetve a tevékenységhez kapcsolódó
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adminisztratív feladatok célszerűbb szervezési feltételeinek biztosítására
tekintettel, a naprakész nyilvántartási rendszer megvalósítása és működtetése
érdekében, hatékonyabb és áttekinthetőbb szervezeti forma kialakításával.
Hosszas tanácskozást követően az Elnökség egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta meg:
A MDLSZ bírói bizottsága átalakításra kerül az alábbiak szerint:
A bírói bizottság elnökének átfogó felügyelete alatt önállóan tevékenykedő szakági
bírói bizottságok kerülnek kialakításra, úgymint:
-- IPSC szakág, vezető: Zakupszky Gábor, helyettes: Szalai László
-- Sziluett szakág, vezető: Pető László, helyettes: Vass Zoltán
-- Hazai versenyszámok szakág: vezető: Hídvégi Attila, helyettes: Vajda Miklós
-- Airsoft szakág, vezető: Dobó János
A bírói bizottság tevékenységét az Elnökség munkájával összhangban végzi.
A bírói bizottság szervezeti- működési szabályzatának kidolgozása a szakágak
vezetőinek feladatát képezi, minden szakági vezető saját szakágára vonatkozó
javaslatát 2012. augusztus 15-ig köteles elkészíteni.
Saját szakága működtetéséhez munkatársakat minden szakág vezető tetszése
szerint vehet igénybe.
Az új szervezeti forma működésének tapasztalatai alapján kerül sor a végleges
működési szabályok rendszerbe illesztésére.
3. Kelemen László az Elnökség állásfoglalását kéri a VB bírói szállások
foglalásának helyszínén, a szálláshelyen már korábban befoglalt versenyzői
szállás igények átirányításával kapcsolatban felmerülő esetleges anyagi
konzekvenciák tekintetében. A szervező bizottság részéről felvetődött a más
szálláshelyre történő átirányítás díjkülönbözetének megtérítése. Halasi Mihály
javaslata: a marketing és szervezési tevékenység végzésével megbízott munkatárs
rendezi a problémát megfelelő színvonalon, költségkímélő megoldás
alkalmazásával.
Az Elnökség a javasolt megoldást egyhangú döntéssel elfogadta.
4.Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy folyó 27- én Krizsán Károly által
kézbesítve a Rumcájsz Lövész Egylet elnökétől fellebbezés érkezett a MDLSZ
Elnökségének címezve. Toók László felolvasás útján ismerteti az Elnökséggel a
fellebbezés tartalmát. A fellebbezésben Babits László elnök vitatja egyesületének
a MDLSZ tagjai sorából történő törlésének jogszerűségét, hivatkozik meg nem
érkezett számlákra, illetve diszkriminációval vádolja az Elnökséget, mivel szerinte
más klubokat nem zárt ki az Elnökség, holott azokat kellett volna kizárni, nem az Ő
klubját, a fellebbezés halasztó hatályára tekintettel tagsági viszonyukat
folyamatosnak tekinti.
Hosszas tanácskozást követően az Elnökség az alábbi határozatot hozta:
A kimenő számlák nyilvántartási rendjének szigorítása szükséges, nem fordulhat
elő, hogy a számla elküldésének ténye vitatható legyen.
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A tárgyban szereplő számlák hivatalos másolatait haladéktalanul el kell postázni a
Rumcajsz Lövész Egylet részére.
Az Elnökség a Rumcajsz Lövész Egylet tagsági viszonyának megszüntetésére
vonatkozó határozatát törli, egyúttal felhívja Babits elnök úr figyelmét a pénzügyi
fegyelem szigorúbb betartására.

Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 20.10- kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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