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                               Jegyzőkönyv  
 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnöksé gének ülésér ől      
 
Időpont: 2012-04-19-19.00. 
 
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. 
 
Krizsán Károly alelnök és Zatik László elnökségi ta g urak telefonon történ ő 
kapcsolattartás útján vesznek részt az ülés munkájá ban és a határozatok  
meghozatalában. 
 
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megál lapítja, hogy az ülés határozat 
képes.  Ezt követ ően az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyal ta meg: 
 
1. Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a C eleritas Löegylet megsz űnt, 
jogutódjaként megalakult a Celeritas Sportlövész Eg yesület – székhelye: 1134 
Budapest Teve u. 12-14. sz. 4/74, képvisel ő: Szarvas Péter- felvételét kéri a MDLSZ 
tagjai sorába, a szükséges dokumentumokat hiánytala nul benyújtotta. Halasi 
Mihály elnök megállapítja, hogy a tagfelvételi kére lem előterjesztése 
szabályszer űen történt, elfogadásra javasolja. Ezt követ ően az Elnökség egyhangú 
szavazással a Celeritas Sportlövész Egyesületet a M DLSZ tagjai sorába emelte. 
 
2. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökség tag jait, hogy az éves rendes 
közgyűlés összehívását az alapszabály szerint legalább eg y hónappal a  tervezett 
időpont el őtt el kell határozni, ezért javasolja a megfelel ő időpont kiválasztását. Az 
Elnökség a versenynaptár áttekintését követ ően az éves rendes közgy űlés 
időpontjaként 2012. Május 20. 10.00. id őpontot jelöli ki, határozat képtelenség 
esetére a megismételt közgy űlés id őpontjaként 2012. Május 20. 11.00. id őpontot 
határozza meg.  A  közgy űlés helyszíne: 1146 Budapest Thököly út 105. sz. 
étterem. A  közgy űlés helyszínének biztosítása Halasi Mihály elnök fe ladata.  
 
Tervezett napirendi pontok: 1. Beszámoló az Elnöksé g 2011 évi munkájáról 
                                                  2. Beszámoló a Szövetség 2011 évi gazdálkodásáról 
                                                  3. A Felügyel ő Bizottság beszámolója 
                                                  4. Közhasznúsági jelentés elfogadása 
                                                  5. Alapszabály módosítás elfogadása 
                                                  6. Tájékoztatás a Shotgun VB szervezésér ől 
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Pető László érdekl ődik a klubvezet ők aktivitásáról az alapszabály módosításával 
kapcsolatban. Toók László tájékoztatása szerint a k lubvezet ők fórumán a témával 
kapcsolatosan szerény az érdekl ődés. Halasi Mihály kéri a jelöl ő bizottság tagjait, 
hogy a klubvezet őkkel történ ő kapcsolatfelvétel során hívják fel a figyelmet az 
alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatok, v élemények fontosságára, 
ugyanis el őzetes javaslatok hiányában az éves rendes közgy űlésen történ ő 
részletes egyeztetés illetve megvitatás a közgy űlés lefolytatását rendkívüli módon 
meghosszabbíthatja. 
A  közgy űlési meghívók postázása Toók László F őtitkár úr feladata. 
 
3. Az Elnökség tagjai mély megrendüléssel értesülte k a Soproni Lövészklubban 
történt tragédiáról. Az Elnökség úgy határozott, ho gy a Szövetség honlapján 
elhelyezett közleményen túlmen ően az áldozatok gyászszertartásán a Szövetség 
képviseletében megfelel ő koszorút kell elhelyezni, az elhunyt Sporttársak 
családjának történ ő részvétnyilvánítás mellett. 
A fentiek megszervezése a F őtitkár úr feladata. 
 
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 1 9.40- kor bezárta.        
 
                                                            k.m.f. 
 
 
              Halasi Mihály                                                                  Toók  Lás zló 
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesít ő                                                  
 
 
 


