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Halasi Mihály megállapítja, hogy az elnökség határozatképes javasolja, hogy a
jegyzőkönyvezetői tisztet Babits László lássa el. A javaslatot az elnökség egyhangulag
elfogadta.
Babits László javaslatot tesz a napirendi pontra az elnökség az alábbi napirendi pontot,
fogadta el egyhangulag.
1. A Para-Gun Kft tagságának törlése
2. A 2004. évi pisztoly IPSC EB támogatása
1. napirendi pont
Babits László elmondja, hogy a új 2004. március 15.-én életbe lépet sporttörvény 18§. (1)
rendelkezik a sportvállalkozásokról az alábbiak szerint: „Sportvállalkozásnak minősül az a
gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége
sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban.” Ennek a feltételnek a
Para-Gun Kft a szövetség rendelkezésére álló iratok alapján nem felel meg, ezért a kft fel lett
szólítva, hogy a hiteles cégkivonatot benyújtani szíveskedjen nyolc napon belül. Ennek a
felszólításnak nem tett eleget, bár Rábaközi Erika aki a Para-Gun képviseletével lett megbízva,
felhívott, és elmondta, hogy beadta a cégbíróságra még a törvény hatálybalépése előtt a sportnak
főtevékenységgé való átvezetését. Állítását azonban iratokkal nem tudta alátámasztani. Annak
ellenére, hogyha a főtevékenység átvezetésre is kerül a törvény még mindig feltételül szabja, hogy
„a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése”. A Pra-Gun Kft sem az elmúlt sem az
idei évben versenyt, sporteseményt nem szervezett, tehát a törvényi feltételeknek, nem felel meg.
Ezért javasolja, hogy a Para-Gun tagságát törléssel szüntesse meg az elnökség. A javaslatot az
elnökség egyhangúlag elfogadta.
2. napirendi pont
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a 2004. évi pisztoly IPSC EB-re utazó 14 fő
versenyzőt fejenként 40 Euró támogatásban részesítse. A javaslatot az elnökség egyhangúlag
elfogadta. Mivel több javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr a elnökségi ülést bezárta.
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