
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség jegyzőkönyve
(nyilvántartási szám : 01-07-0000056)

ülés tartása nélküli döntéshozatal eredményéről

Alulírott Szalai Lász|ő, mint a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (székhely: 1138 Budapest,

Népfürdő utca 22. B. torony 15.; nyilvántartási szám: 01-07-0000056) önálló képviseletére jogosult elnöke

rőgzitem, hogy a veszélyhelyzet során aszemély- és vagyonegyesítő szetvezetek működésére vonatkozó eltérő

rendelkezésekről szóló 10212020. (IV. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1)

bekezdése értelmében szövetségünk közgyűlésének ülése nem volt megtartható meg olyan módon, hogy az a

küldöttek személyes részvételét igényelje, a szövetség alapszabáIya az ülés tartása nélküli határozathozatalt

nem zárja ki, ezért a Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése érlelmében határozathozatalára az elnökség

kezdeményezésére ülés tartása nélkül került sor, melynek eredményét az alábbl,ak szerint állapítom meg:

A Ptk. 3:20 § (a) bek. értelmében ahatározathozatalnapjaaszavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi

szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Ezzel összefuggésben az elnökség

tájékoztatja a tagságot, hogy az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a szavazásihaíátridő 2020.05.26. napján

lejárt.

A 79 szavazásra jogosult küldöttből 68 küldött küldte vissza írásbeli szavazatát. A 68 küldött közül egyes

küldöttek nem minden napirendi pont tárgyában adtak Ie szavazatot.

Az elnökség a Ptk. 3:20. § (4) bekezdése értelmében megállapitotta a szavazás eredményét, miszerint a

döntéshozatalban részvételre jogosult és az abban résztvevő küldöttek számára tekintettel a szavazás minden

napirendi pont tekintetében eredményes, a közgyűlés pedig határozatképes volt. A küldöttek minden napirendi
pont kapcsán tett határozati javaslaíoí - az alapszabáIy 20. § (2) bekezdése szerinti - a leadható szavazatok több

mint felének igen szavazatával, az alapszabáIy módosítása tárgyában pedig a leadható szavazatok több mint

háromne gyedének i gen szav azatával e lfo gadott.

Megállapítom, hogy a közgyűlés

Igen Nem Tartózkodom
Szavazat 4I 6

szav azati a rá n nyal m e g h ozta az alábbi h atár ozatot:

112020. (05.26.) számú közgyűlési határozat
A közg,,űlés az elnökség beszámolóját elfogadja.

Megállapítom, hogy a közgyűlés

Igen Tartózkodom
Szavazat 48 I4 4

szav azati a rá n nyal m e g h ozta az a|ábbi határ ozatot :

212020. (05.26.) számú közgyűlési határozat
A K ö z g1,, űl é s a F e l ü g,, e l ő b iz o t t s ó g b e s z ám ol ój át elfu gadj a.

Megállapítom, hogy a közgyűlés

Igen Nem Tartózkodom
Szavazat 47 18 2

szav azati arán nyal m eghozta az alábbi határ ozatotz

312020. (05.26.) számú közgyűlési határozat

szalai László
elnök
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A Közgyűlés a Szövetség a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját 32'33B E Ft mérlegftíösszeggel,
32'007 E Ft saját tőkével, és 924 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közg,,űlés elfogadja egyúttal a
beszámoló mellékletét képező közhasznúsági mellékletet.

Megállapítomo hogy a közgyűlés

Igen Nem Tarlózkodom
Szavazat 45 I9 2

szav azati aránnyal m eghozta az a|ábbi határozatot:

412020. (05.26.) számú közgyűlési határozat

A közg,,űlés elfugadja a 202)-es évre tervezett szakági támogatások és a szövetségi költségvetés tervezetét

Megállapítom, hogy a közgyűlés

Igen Nem Tartózkodom
Szavazat 5z I4 1

szav azati arán nyal m eghozta az a|ábbi határ ozatotz

5/2020. (05.26.) számű közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a szövetség székhelycímét a ]158 Budapest, Késmárkutca ]6. III. em. 345.
szám alatti címben határozza meg, erre tekintettel a közg,,űlés Alapszabály 2. § (3) bekezdését akként
módosítja, hogy a korábbi rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép ,,A Szövetség székhelye: ll5B
Budapest, Késmárk utca ]6. III. em. 345."
A szövetség az itt írt változdssal egységes szerkezetbefoglalt alapszabályt megismerte és azt ezúton efogadja.

Megállapítom, hogy a közgyűlés

Igen Nem Tartózkodom
Szavazat 50 I6 0

szav azati arán nyal m eghozta az a|ábbi határ ozatot:

612020. (05.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a tisztségviselők jelölését, a jelöltek meghallgatását, a jelöltek alapszabály szerinti
megválasztását csak nyilvános, közvetlen és demokratikus ülés tartása keretében látja biztosítottnak, ezért -

figyelembe véve azt is, hogy az elnökségi tag megválasztásáig a 4 tagú elnökség határozatképes - úg,, határoz,
hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően, a következő közg,,űlésén dönt új elnökségi tagválasztásáról.

A küldöttek egyes napirendi pontok kapcsán leadott szavazatait összesítő táblázatot a szövetség honlapján

fuwwutdlsz-ron1) közzétette. A szövetség bármelyik küldött, illetve tagszervezet írásbeli kérésére az

elektronikus an érkezett és a postai úton átvett valamennyi szavazőlap megtekintését online felületen keresztül

lehetővé teszi.

Alulírott Szalai LászIő, a fentiek alapjan az elnökség és a Szövetség képviseletében eIjárva az ülés tarlása
nélküli döntéshozatal eredményét és a m

Kelt: Budapesten, 2020. 05. 29. nap.ján

e gho zott hatér o zatokat

Szalai

al hitelesítem.

dr. Solymos Zsigmond ügyvéd
KASZ:36068499

elnök

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. 06. _. napján


