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JEGYZŐKÖNYV 

az Üllői Lövész Klub Közgyűléséről 
 
Dátum: 2012. augusztus 18. 08.00 
Helyszín: Üllői Lőtér 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Zemen József elnök, köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés 13 fővel nem határozatképes.  A meghívó 
értelmében határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja:2012. augusztus 08. 08.30. A megismételt közgyűlés a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

 
Zemen József: 2012. augusztus 08. 08.30-kor megnyitja a Közgyűlést. 
  
Jegyzőkönyv vezetésére javasolva: Monori Marian, aki elfogadta a felkérést, a közgyűlés pedig egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Benkó Sándor és Csorba Tamás, akik elfogadták a felkérést, a közgyűlés pedig egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Levezető elnöknek javasolva: Fehér Bálint, aki elfogadta a felkérést, a közgyűlés pedig egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Megjegyzés: 08.32-kor 1 fővel, Norbert Zoltánnal bővült a szavazók létszáma. 
 
8 fő jelezte távolmaradását: Peha Róbert, Zeffer Iván, Gábor Sándor és neje, Antal László, Béki Benő, Sallai József, Gulyás Pál és 
dr. Balázs László. A távol maradott tagok kénytelenek tudomásul venni a jelenlévők döntése alapján meghozott végleges döntéseket. 
Saját jogáról, vélemény nyilvánításáról mondanak le távolmaradásukkal. 
 
Fehér Bálint: 
Megkérdi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van –e kérdés illetőleg egyéb napirendi pontra javaslat? 
 
Bacsa István úr javasolja az eltulajdonított WC pótlása kerüljön be a napirendi pontok közé, (7.) számú napirendi pontnak. 
 
A közgyűlés által egyhangúlag jóváhagyva az új 7. napirendi pont. 
 
Fehér Bálint: a napirendi pontok a következők 
1. A Budapest Környéki Törvényszék 4.Pk.60.035./2003/14 számú végzésében foglaltak szerinti döntések meghozatala, azaz: a 

közgyűlés az egyesület titkárának és gazdasági vezetőjének öt évre szóló megbízatásának megerősítése, szakosztályvezető-
helyettes tisztség - alapító okiratban való szabályozása.  

2. Felügyelő Bizottság megválasztása 
3. Az egyesület székhelyének áthelyezése 
4. Az egyesület mai napon hozott határozatokra, valamint az új, 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire figyelemmel 

elkészített, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása 
5. Lőtér-biztonságának növelése érdekében-bekerítésének lehetőségei 
6. Magyar Field Target Szövetség-be tagfelvételi kérelem benyújtásának elfogadása 
7. A lőtérről eltulajdonított WC pótlása 

 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta és megszavazta a napirendi pontokat. 
 
 
1. napirendi pont:   
Fehér Bálint: a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pk.60.035./2003/14 számú végzésében foglaltak szerinti döntések meghozatala, 
azaz: a közgyűlés az egyesület titkárának és gazdasági vezetőjének öt évre szóló megbízatásának megerősítése, szakosztályvezető-
helyettes tisztség - alapító okiratban való szabályozása. Javaslom, külön alpontokba szedve haladjunk.  
Először is Monori Marian, az egyesület titkárának öt évre szóló megbízatásáról, annak megerősítéséről. Monori Marian elfogadta a 
felkérést, a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta. 
 
Fehér Bálint, az egyesület gazdasági vezetőjének öt évre szóló megbízatásáról, annak megerősítéséről. Fehér Bálint elfogadta a 
felkérést, a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta. 
 
Halász Ferenc szakosztályvezető-helyettes öt évre szóló megbízatásáról, annak megerősítéséről. Halász Ferenc elfogadta, 
a felkérést, a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta. 
  
Ez egyben kötelezi az Egyesületet, hogy a szakosztályvezető-helyettes az Alapszabályban  rögzítésre, beiktatásra kerüljön. 
 
2. napirendi pont:  
Fehér Bálint: Felügyelő Bizottság (3. fős) tagságának megválasztása. 
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Javaslat: Felügyelő Bizottság elnökének javasolva, Bacsa István.   
 Bacsa István elfogadta a felkérést, a Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta. 
 
Felügyelő Bizottság tagjainak javasolva, Benkó Sándor, Barabás Lászlóra, Csorba Tamás és Rácz József 
Benkó Sándor, Barabás László, Csorba Tamás elfogadta a felkérést. Rácz József nem volt a helyszínen, nem tudott nyilatkozni. 
 
Szavazás a Felügyelő Bizottsági tagokra, 
  
Benkó Sándor – 13 igen, 1 tartózkodás  
  
Barabás László - 13 igen, 1 tartózkodás.  
 
Csorba Tamás – ra és Rácz József-re nem érkezett szavazat. 
 
 
3. napirendi pont:  
Fehér Bálint: Az egyesület székhelyének áthelyezése 
Javaslat érkezett az Egyesület új székhelye legyen: 2225 Üllő, Ócsai u. 51. 
 
 A Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megszavazta a javaslatot. 
 
4. napirendi pont:  
Fehér Bálint: Az egyesület mai napon hozott határozatokra, valamint az új, 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire 
figyelemmel elkészített, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása. 
A Közgyűlés meghívójával egyetemben mindenkinek ki lett postázva az új Alapszabály tervezet. Írásos javaslat, észrevétel nem 
érkezett a tagság részéről.  
 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta és megszavazta az új Alapszabályt. 
 
5. napirendi pont:  
Fehér Bálint:  Lőtér - biztonságának növelése érdekében-  bekerítésének lehetőségei. 
 
Fehér Bálint és Zemen József beszámol a Közgyűlésnek a lehetőségekről és várható költségekről. Ha vállalkozót bízunk meg a 
kerítés építésével, 800.000,- 1.000.000,-Ft közötti árral kell kalkulálni, ez teljes mértékben a klub nem tudja finanszírozni. 
Célszerűbb és szükséges, hogy az Egyesület társadalmi munkában építse fel. 
  
Zemen József: Kérdés, hogy az Egyesület egyetért-e a lőtér bekerítésével? 
  
A Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett egyetért a lőtér bekerítésével. 
 
Zemen József: 
A kerítéssel értéket is növelünk, vélelmezem, ha be van kerítve a lőtér biztonságát is növelni tudjuk, és az értékeinket is 
hatékonyabban védjük. Ha idegen engedély nélkül belép, törvényt sért. A területet pontos határvonalainak kijelölésére árajánlatot 
kérünk és a legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk el. Szavazást kérek arról, hogy a Közgyűlés meghatalmazza-e a Vezetőséget, hogy 
földmérőt bízzon meg a terület pontos határvonalának kijelölésére. 
   
A Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Fehér Bálint: 
A társadalmi munkáról, annak megváltásáról korábban már döntést hozott a Közgyűlés. Évi 2 nap a társadalmi munka, vagy a 
megváltása napi 4.000,- Ft. A társadalmi munkára most szükség lesz, mind a kerítés, mind a golyófogópalánk felújítása, mind a WC 
építése ügyében. Szavazást kérek arról, hogy a kerítés és a lőtéren szükséges karbantartás, társadalmi munkával készüljön?  
  
A Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a kerítés és a szükséges karbantartások társadalmi munkában való elvégzését. 
 
A tagok társadalmi munkáról való tájékoztatását Zemen József vállalta el.  
A helyi építési hatóságnál információ és ha kell a kerítéshez szükséges engedélyek beszerzését Fehér Bálint vállalta el. 
Az Egyesület számára elérhető pályázatok figyelését Monori Marian vállalta el. 
 
6. napirendi pont:  
Fehér Bálint: Magyar Field Target Szövetség-be tagfelvételi kérelem benyújtásának elfogadása. 
Zemen József úr beszámol a Közgyűlésnek a tagság előnyeiről és költségeiről.  
 
A Közgyűlés 13 igen, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta a belépést Magyar Field Target Szövetségbe.  
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Zemen József felkérve, az ehhez szükséges intézkedések elintézésére. 
 
7. napirendi pont:  
Fehér Bálint: A lőtérről eltulajdonított WC pótlása 
Szeptember 15-i versenyig ezt pótolni kell. Szavazást kérünk arról, hogy a Vezetőséget megbízza e Közgyűlés ennek elintézéséről.  
 
A Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta. 
 
A napirendi pontoknak ezennel végére értünk. 
 
Zemen József: A napirendi pontok keretében további megtárgyalandó téma nem merült fel. Megköszönöm minden megjelent tagnak 
az aktív közreműködést a Közgyűlést 09.20 perckor berekesztem. 
 

k.m.f 
 
 
 
 

 
 
 
Monori Marian  Zemen József 
titkár   elnök 
 
 
 
 
 
Csorba Tamás  Benkó Sándor 
jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő 


