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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének kibővített üléséről
Időpont: 2012-01-19-18.30.
Helyszín: 4028 Debrecen Simonyi u. 44. sz Pálma étterem, tanácskozó terem.
Jelen vannak: Halasi Mihály elnök
Pető László elnökségi tag, Kelemen László elnökségi tag
Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár, Vincze Zoltán, Krizsán
Károly, Puskás Géza, Kovács Attila.
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, ezt követően az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta
meg.
Toók László főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Kék Madár
Vadásztársaság 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 63 sz. – képviseli Domján
Lajos elnök- tagfelvételi kérelmet nyújtott be a Szövetséghez, a szükséges
okmányokat hiánytalanul becsatolta. Halasi Mihály elnök megállapítja,
hogy a tagfelvételnek törvényi akadály nincs, elfogadásra javasolja. Ezt
követően az Elnökség egyhangú szavazással a Kék Madár
Vadásztársaságot a MDLSZ tagjai sorába emelte.
2. Vincze Zoltán tájékoztatja az Elnökséget, hogy az utóbbi hetekben kialakult
kedvezőtlen viszonyok konszolidálására a VB sikeres megrendezése
érdekében, egyeztetést kezdeményez Puskás Géza és a MDLSZ Elnöksége
között. Az egyeztetés akkor lehet sikeres, ha jelenlévők hajlandók az eddigi
sérelmeket figyelmen kívül hagyni és a közös cél: a VB sikeres
megrendezése érdekében feltételek nélkül együttműködni. Krizsán Károly
hangsúlyozza, hogy a 2012 évi Shotgun VB, jellegében az első ilyen
rendezvény lesz a világon, ezért nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni
a világszínvonalú rendezés megvalósítása érdekében , mivel a VB
eredményessége a lebonyolítást követően a magyar sportéletre is jelentős
előre mutató hatással lesz.
Halasi Mihály elnök kijelenti, hogy kész az együttműködésre, de a
szervezés során korrekt információ áramoltatásra van szükség és kiemelt
fontosságúnak tartja az ügyletek lebonyolítása során a vonatkozó törvényi
előírások betartását. Javasolja a szervező bizottság átalakítását oly módon,
hogy a szervező tevékenységbe Vincze Zoltán és Krizsán Károly is
kerüljenek bevonásra.
Toók László megjegyzi, hogy a kialakult ellentétek feloldására az eddigi
ellenségeskedő magatartás helyett a szakmai munkát és a korrekt
együttműködést kell alapállásként felvenni.
1.
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Vincze Zoltán hangsúlyozza, hogy a VB rendezési jogának elnyerésében
döntő jelentősége van Puskás Géza eddigi sportszakmai tevékenységének,
az általa rendezett színvonalas versenyek révén sikerült eljutni a VB
rendezéséig. Álláspontja szerint a VB- t csak akkor lehet megfelelő
színvonalon megrendezni, ha a versenypályák megtervezését és
kivitelezését Puskás Géza végzi. A maga részéről hajlandó csatlakozni a
VB szervező bizottságához, amennyiben Krizsán Károly elvállalja a VB
verseny Igazgatói megbízatást, Puskás Gézával közösen.
Puskás Géza hajlandó az együttműködésre, vállalja a pályák
megtervezésére és megépítésére szóló megbízást a már aláírt
szerződésben foglaltak szerint.
Halasi Mihály elnök javasolja az Elnökségnek, hogy a hivatkozott
szerződés megerősítéséről szavazással szülessen döntés. Ezt követően az
Elnökség a nevezett szerződést egyhangú szavazással megerősítette.
Krizsán Károly vállalja a Verseny Igazgatói megbízatást, javasolja Puskás
Géza szakmai Verseny Igazgatói megbízatásának megerősítését is , és
indítványozza Vincze Zoltán Verseny Igazgató asszisztensi megbízatását.
Halasi Mihály elnök a felvetést támogatja, az Elnökség állásfoglalását kéri
az előterjesztett javaslattal kapcsolatban. Ezt követően az Elnökség
egyhangú szavazással Krizsán Károlyt a 2012 évi Shotgun VB Verseny
Igazgató tisztségére kinevezte, Puskás Géza szakmai Verseny Igazgatói
kinevezését megerősítette és Vincze Zoltánt Verseny Igazgató asszisztens
teendők ellátásával megbízta.
Vincze Zoltán javasolja, hogy a VB pénzügyeinek lebonyolítására
elkülönített bankszámla kerüljön megnyitásra.
Toók László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy folyó hó 03-án az elkülönített
bankszámla - MDLSZ SÖRÉTES VB elnevezéssel - megnyitásra került.
Krizsán Károly javasolja, hogy mivel a VB lebonyolítása során jelentős
volumenű pénzmozgás várható, ezért célszerű a számla feletti rendelkezési
jog 3 főre történő kiterjesztését. Javasolja, hogy a VB számlájáról egyidejű
rendelkezéssel Halasi Mihály, Vincze Zoltán és Puskás Géza
bonyolíthassanak tranzakciókat.
Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással felhatalmazta Halasi
Mihály, Vincze Zoltán, Puskás Géza urakat a VB elkülönített számlájának
egyidejű rendelkezéssel történő kezelésére.
Az Elnökség kéri a szervező bizottságot, hogy tevékenységükről
folyamatos tájékoztatást adjanak, különös tekintettel a sürgős
állásfoglalást igénylő kérdésekre.
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 20.50- kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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