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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről
Időpont: 2012-09-26-18.00.
Helyszín: 4028 Debrecen Simonyi u. 44. sz. Pálma étterem.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,
Krizsán Károly alelnök, Zatik László elnökségi tag,
Pető László elnökségi tag , Kelemen László elnökségi tag .
Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár.
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A továbbiakban az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Toók László főtitkár
a mai napon bejelentette, hogy nem kíván tovább főtitkárként dolgozni.
Halasi Mihály elnök felkéri Toók Lászlót, hogy döntése indokait tárja az
Elnökség elé.
Toók László az Elnökség elé tárja, hogy a Szövetség vezetését és a saját
személyét huzamosabb ideje óta ért támadások, rágalmazások és sértő
megnyilvánulások számára tovább nem tolerálhatók. Egyesek számára a
Szövetség működésének megzavarása érdekében a minden alapot
nélkülöző vádaskodások, fenyegetések, becsületsértő megnyilvánulások,
sőt a különböző hatóságoknál történő feljelentések is megengedhetőnek
tűnik. A legutolsó csepp a pohárban a nethírlap fórumán gaba által közzétett
rágalmazó, mocskolódó véleménynyilvánítás volt. Véleménye szerint az
ilyen és ehhez hasonló hangnemű és tartalmú megnyilvánulás senki
számára nem engedhető meg, azonnali szankciókat kér az Elnökségtől.
Halasi Mihály elnök az Elnökség állásfoglalását kéri a főtitkár úr által
előadott témával kapcsolatban.
Az Elnökség tagjai valamennyien kifejtették véleményüket a témával
kapcsolatban, majd az alábbi döntés született: az Elnökség nem fogadja el a
főtitkár úr lemondását és felkéri, hogy a megbízatása visszavonásáig
végezze munkáját az eddigihez hasonló magas szintű elkötelezettséggel.
A Shotgun VB sikeres megrendezése jelenleg a legfontosabb feladat, ami
mindent háttérbe szorít, ezért az Elnökség csak a VB lebonyolítását
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követően tér vissza a főtitkár úr által felvetett rágalmazási témával
kapcsolatos intézkedésekre.
Toók László az Elnökség döntését tudomásul vette, vállalja a további
munkavégzést.
2. Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy újabb sportegyesület
jelentkezett tagfelvételre: a Gepárd Közhasznú Sportegyesület, 4722
Nyírmeggyes Toldi u. 13. , képviseli Zatik László elnök. A tagfelvételi
kérelemhez a szükséges dokumentumok hiánytalanul csatolva lettek.
Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy a kérelem benyújtása
szabályszerűen történt, a tagfelvételnek törvényi akadálya nincs,
elfogadásra javasolja.
Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a Gepárd Közhasznú
Sportegyesületet a MDLSZ tagjai sorába emelte.
3. Toók László főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Nagyberényi
Lövészklub , 8656 Nagyberény Fő u. 13., - képviseli Nagy György- , felvételét
kérte a MDLSZ tagjai sorába, a szükséges dokumentumokat hiánytalanul
becsatolták.
Halasi Mihály Elnök megállapítja, hogy a kérelem benyújtása szabályszerűen
történt, a tagfelvételnek törvényi akadálya nincs, elfogadásra javasolja.
Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a Nagyberényi
Lövészklubot a MDLSZ tagjai sorába emelte.

Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 19.20- kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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