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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 2008. május 24.  
rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 

 
Helye: Hotel Platán Debrecen Ideje: 2008. május 24. 1000 óra. 
 
Halasi Mihály: Megállapítja, hogy mivel 900  órakor szavazatszámlálást végzett és nem volt 
meg a határozatképességhez szükséges szavazat, a meghívónak, és az alapszabálynak 
megfelelően egy óra múlva immár a megjelentek számától függetlenül határozatképes a 
közgyűlés. Megállapítja, hogy a mandátumok megvizsgálása után tizennégy érvényes 
szavazattal rendelkező küldött van jelen. Levezető elnöknek önmagát javasolja, amit a 
küldöttek egyhangúan tizennégy szavazattal elfogadnak. Jegyzőkönyvvezetőnek Babits 
Lászlót, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Petróczy Viktor és Kovács Attila urakat javasolja. A 
küldöttek mindkét javaslatot egyhangúan tizennégy szavazattal elfogadták. 
 
Babits László: Az előzetesen a meghívóban közöltek szerint a következő napirendi pontokat 
javasolja: 
 

1. Beszámoló az elnökség munkájáról 
2. A szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. Felügyelő bizottság beszámolója 
4. Közhasznúsági beszámoló elfogadása 
5. Alapszabály módosítása 
6. Tisztségviselő választás 

 
A küldöttek a napirendi pontot egyhangúan tizennégy szavazattal elfogadták. 

1. napirendi pont 
Halasi Mihály: Felolvassa az elnökség munkájáról készült beszámolót (melléklet):  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés az elnökség 
beszámolóját. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

2. napirendi pont 
Babits Melinda: Ismerteti a szövetség helyzetéről szóló pénzügyi beszámolót (melléklet).  
Babits László: Ismerteti a 2008. évre szóló költségvetést.  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a pénzügyi beszámolót. A 
közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta pénzügyi beszámolót. Szavazásra teszi fel a 
kérdést elfogadja-e a közgyűlés a költségvetést. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal 
elfogadta a költségvetést. 

3. napirendi pont 
Halasi Mihály: Elmondja, hogy Galó Zsolt mint a felügyelő bizottság elnöke sajnos nem tud 
jelen lenni a közgyűlésen, de beszámolóját leírta, és levélben elküldte, kérve, hogy kerüljön 
felolvasására. (melléklet), a kapott anyagot átvizsgálta és szerinte a szövetség működése 
jogszerű, a gazdálkodása pedig megfelelő volt, nem bántak pazarlóan a szövetség eszközeivel.  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a felügyelő bizottság  
beszámolóját. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 



2/2. oldal 

4. napirendi pont 
Babits Melinda: Ismerteti a közhasznúsági jelentést (melléklet). 
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a közhasznúsági 
jelentést A közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

5. napirendi pont 
Babits László: Javasolja a közgyűlésnek, hogy törölje az alapszabályból a 21.§ 4.) bekezdést.  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés az alapszabály 
módosítást. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta a költségvetést. 

6. napirendi pont 
Babits László: Elmondja, hogy az alapszabálynak megfelelően a tisztségviselők választása 5 
évre történik, a szövetség elnökének, valamint két elnökségi tagnak, a felügyelő bizottság 
elnöknek, és tagjainak mandátuma lejárt. Javasolja a közgyűlésnek, hogy a szövetség 
elnökének újabb öt évre válassza meg Halasi Mihályt, elnökségi tagnak Babits Lászlót, 
Molnár Balázs helyett új elnökségi tagra kér javaslatot.  
Halasi Mihály: Javasolja elnökségi tagnak Kelemen Lászlót. 
Babits László: Javasolja Toók Lászlót. 
Toók László: Mivel a fegyelmi bizottság vezetője nem vállalja, nem vállalhatja a tisztséget. 
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést megválasztja-e a közgyűlés a szövetség 
elnökének Halasi Mihályt. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal megválasztotta a szövetség 
elnökének Halasi Mihályt. Szavazásra teszi fel a kérdést megválasztja-e a közgyűlés a 
elnökségi tagnak Babits Lászlót és Kelemen Lászlót. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal 
külön-külön megválasztotta a elnökségi tagnak Babits Lászlót és Kelemen Lászlót. 
Babits László: Javasolja hogy a felügyelő bizottság elnöki tisztjét továbbra is Galó Zsolt 
lássa el, míg a felügyelő bizottság tagja Györfi Tamás és Puskás Géza urak legyenek. 
Halasi Mihály: Egyenkénti szavazásra tesz fel, hogy megválasztja-e  a közgyűlés Galó 
Zsoltot a felügyelő bizottság elnökének, míg Györfi Tamás és Puskás Géza urakat a felügyelő 
bizottság tagjának. A közgyűlés egyenként, minden esetben tizennégy igen szavazattal 
egyhangúlag megválasztotta a tisztviselőket. 
 
Mivel több javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr berekeszti a közgyűlést.  
 
 
 
 
 
 

Babits László        Halasi Mihály 
jegyzőkönyvvezető      levezető elnök 

 
 
 
 
 

Petróczy Viktor      Kovács Attila 
Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


