
Küldöttgyűlési Határozatok 

2017. május 15. 
 

 

1/2017. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Küldöttgyűlés egyhangú „igen” szavazattal elfogadta Dr. Mihály István tábornok urat  

levezető elnöknek. 

 

2/2017. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 118 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, hogy a jegyzőkönyvet Horváth Ágnes irodavezető vezesse. 

 

3/2017. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 118 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, hogy a küldöttgyűlés teljes anyagáról hangfelvétel készüljön. 

 

 

4/2017. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 117 „igen” szavazattal, 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

elfogadta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők: Ablonczy Orsolya és Záhonyi Attila. 

 

 

5/2017. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 118 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a mandátum-vizsgáló bizottság összetételét, amely az alábbi: elnök: Nagy 

Mátyás, tagok: Gömöri-Tóth Mónika, Puskás Mihályné, Horváth Ágnes. 

 

6/2017. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés a hat ismertetett napirendi pont tárgyalását egyhangúlag 118 „igen” 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,  amelyek az alábbiak: 

 

1.) A Magyar Sportlövők Szövetségének Elnöki beszámolója a sportág 2016. évi 

szakmai tevékenységéről 

    

2.) A számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés. 

 

3.) Felügyelő Bizottság beszámolója. 

 

4.) A 2017. évi pénzügyi terv (költségvetés) előterjesztése 

 

5.) A budapesti és megyei sportlövő szövetségek érvényes alapszabályainak 

jóváhagyása. 

 

6.) Javaslat a Magyar Sportlövők Szövetsége Alapszabályának módosítására. 
 

 

 
 

 



 2 

7/2017. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

Az első napirendi pontot, a Magyar Sportlövők Szövetségének Elnöki beszámolóját a 

sportág 2016. évi szakmai tevékenységéről a küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúlag 118 „igen” szavazattal elfogadta. 

 

 

8/2017. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés a 2., 3., és 4.  napirendi pont összevont tárgyalását a küldöttgyűlés 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 118 „igen” szavazattal elfogadta. 

 

 

9/2017. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2. 3. és 4. napirendi pontokat 

egyhangú 118 „igen” szavazattal elfogadta, amelyek az alábbiak: 

 

A számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés. 

Felügyelő Bizottság beszámolója. 

A 2017. évi pénzügyi terv (költségvetés) előterjesztése 

 

 

 

10/2017. Sz. küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 5. napirendi pontot, a budapesti 

és megyei sportlövő szövetségek érvényes alapszabályait, egyhangú 118 „igen” 

szavazattal elfogadta. 

 

 

11/2017. Sz. küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 6. napirendi pontban javasolt 

alapszabály módosítást a 11. és 18. paragrafus vonatkozásában egyhangú 118. „igen” 

szavazattal elfogadta, amelyek az alábbiak. 

 

 

 

 

 


