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JEGYZŐKÖNYV, 

amely készült a MAGYAR FIELD TARGET (TEREPLÖVÉSZ) ORSZÁGOS SPORTÁGI 

SZÖVETSÉG Közgyűlésén 

2018. július 7. napján 14 óra 00 perctől tartott közgyűléséről 

 

Helye: Mogyoródi lőtér 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

Levezető elnök: Németh Zsolt 

Jegyzőkönyvvezető: Sipka Péter 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kalmár Gyula 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kovács Károly 

Napirendi pont: 

 

1. Alapszabály módosítása bírósági hiánypótlásnak megfelelően. 

 

 

Németh Zsolt köszönti a megjelenteket a Közgyűlésen, majd megállapítja, hogy a 14 óra 00 

perckor kezdődő Közgyűlés határozatképes.  

Sipka Péter levezető elnöknek javasolja Németh Zsoltot, amit a jelenlevők elfogadtak egy-

hangúan.   

Levezető elnök javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Sipka Péter, amit a jelenlevők elfogadtak. 

Levezető elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalmár Gyulát  és Kovács Károlyt, amit 

a jelenlevők elfogadtak. 

A megjelentek a meghívóban szerepelt napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.  

A szervezet a meghívót mellékli a változásbejegyzési eljáráshoz, mert megismételt a közgyű-

lés.  

A napirendi pontokat a jelenlévők előzetesen a meghívóban megismerték. A Közgyűlés a 

meghívóban megjelölt helyen, időben és napirendi pontokkal kerül megtartásra. 

Jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy a levezető elnök a szervezet határozatképességet min-

den döntéshozatal előtt megállapítja a jelenlevő tagok száma alapján.  
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Levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket - előzetesen megkapott iratok alapján  – hogy me-

lyik szervezetnek hány szavazata van és kik azok, akik meghatalmazással vannak jelen szer-

vezeti képviselő elfoglaltsága miatt. A jelenlevők összesen 18 szavazattal rendelkeznek.  

Levezető elnök tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a bírósági hiánypótlás alapján melyik rendel-

kezés módosul.  

 

1. napirendi pont  Alapszabály módosítása bírósági hiánypótlásnak megfelelően. 

 

Levezető elnök ismerteti az alapszabályt és a javasolt módosításokat. Levezető elnök kéri, 

hogy az észrevételeket és kérdéseket, valamint a további módosító javaslatokat most tegyék 

meg az szövetségi tagok. Levezető elnök szavazásra bocsátja az alapszabály elfogadását.  

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a döntéshozatal előtt határozatképes. 

Levezető elnök megállapítja, hogy a jelenlevők nyílt szavazással elfogadták a módosító 

javaslatokat és a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

9/2018. SZÖVETSÉGI HATÁROZAT 

A Közgyűlés elfogadta jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alapszabályt egy-

séges szerkezetben a módosításokkal és döntött arról, hogy beadja a Debreceni Törvény-

székhez változásbejegyzés iránti eljárásban.  

 

Levezető elnök a közgyűlést bezárja. 

Mogyoród, 2018. július 7. 

 

 

 

…………………………………                                   ………………………………….. 

jegyzőkönyvvezető                                                        levezető elnök 

 

 

 

………………………………….                                   ………………………………….. 

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                  jegyzőkönyv-hitelesítő 


