
Küldöttgyűlési Határozatok 

2018. május 14. 
 

 

1/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Küldöttgyűlés egyhangúlag 137 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

elfogadta Dr. Mihály István tábornok urat  levezető elnöknek. 

 

2/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 137 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, hogy a jegyzőkönyvet Horváth Ágnes irodavezető vezesse. 

 

3/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 137 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, hogy a küldöttgyűlés teljes anyagáról hangfelvétel készüljön. 

 

4/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 137 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül elfogadta a 

jegyzőkönyv hitelesítőket:  Pál-Plichta Györgyi (a KSI szakosztályvezetője,  elnökségi 

tag), valamint Kiss László (Magyar Nemzeti Lövész Sport Egyesület képviselője)  

 

5/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 137 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

tagok: Gömöri-Tóth Mónika, Pongrátzné Vasvári Erzsébet, Horváth Ágnes. 

 

7/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

 

A küldöttgyűlés egyhangúlag 137 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a szavazatszámláló-vizsgáló bizottság összetételét, amely az alábbi: elnök: Pető 

László , tagok: Ablonczy Orsolya , Mátrai István  

 

 
6/2018. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés a négy  ismertetett napirendi pont tárgyalását egyhangúlag 137  „igen” 

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

 

Napirendi pontok: 

1.) Elnöki beszámoló a sportág 2017. évi szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő:  Nagy György – elnök    

2.) A számviteli törvény szerinti 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés. 

Előterjesztő:   Nagy György – elnök 

3.) Felügyelő Bizottság beszámolója. 

Előterjesztő:   Lőrincz János – a Felügyelő Bizottság elnöke 

4.) A 2018. évi pénzügyi terv (költségvetés) 

Előterjesztő:   Nagy György – elnök 

 

 

 



 2 

7/2018. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

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

2017. évi szakmai tevékenységéről a küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag 137 „igen” szavazattal elfogadta. 

 

 

 

8/2018. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 137 „igen” szavazattal elfogadta. 

 

 

9/2018. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

A második napirendi pontot, a Magyar Sportlövők Szövetségének számviteli törvény szerinti 

2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését  a küldöttgyűlés ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag 137 „igen” szavazattal elfogadta. 

 

 

10/2018. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

A harmadik  napirendi pontot, a Felügyelő Bizottság beszámolóját a küldöttgyűlés 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 137 „igen” szavazattal elfogadta. 

 

 

11/2018. Sz. küldöttgyűlési határozat: 

 

A negyedik napirendi pontot, a Magyar Sportlövők Szövetségének 2018. évi pénzügyi tervét  

(költségvetését ) a küldöttgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 137 „igen” 

szavazattal elfogadta. 

 

 

Budapest, 2018. május 14.  

 

 

 

         Nagy György 

               elnök 


