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Jegyzőkönyv 
Amely készült 2008.05.31 napján a Rumcajsz Lövész Egylet közgyűlésén az alábbiak szerint: 

Babits László elnök: Levezető elnöknek javasolja önmagát, amit a megjelentek egyhangúan elfogadnak. 

Babits László: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban 
nem volt határozatképes, így a meghívóban közöltek szerint immár egy órával később a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes a közgyűlés. A jegyzőkönyv részére megállapítja, hogy tíz szavazásra 
jogosult van jelen. 

Jegyzőkönyvvezetőnek önmagát javasolja, amit a megjelentek egyhangúan tíz szavazattal elfogadtak.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Petróczy Viktor és Kovács Attila tagokat javasolja. A jegyzőkönyv hitelesítőket a 
megjelentek egyhangúlag tíz szavazattal elfogadták. 

Babits László:: A következő napirendi pontokra tesz javaslatot: 

1. Beszámoló az elnökség munkájáról 
2. Az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. Közhasznúsági beszámoló elfogadása 
5. Tisztségviselő választás 
 

A javasolja napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag, tíz szavazattal elfogadta. 

1. napirendi pont 

Babits László: Ismerteti az elnökség munkájáról szóló beszámolóját. 

Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. A szavazás 
során a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag tíz szavazattal elfogadta. 

2. napirendi pont 

Babits László: Ismerteti az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.  

Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. A szavazás 
során a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag tíz szavazattal elfogadta. 

3. napirendi pont 

Babits László: Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke az írásos beszámolóját elküldte, amelyben 
leírta, hogy az egyesület működése jogszerű volt gazdálkodása megfelelő, szabályszerű.. 

Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. A szavazás 
során a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, tíz szavazattal elfogadta. 

4. napirendi pont 

Babits László: Ismerteti az egyesület közhasznúsági beszámolóját. 

Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. A szavazás 
során a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, tíz szavazattal elfogadta. 

5. napirendi pont 

Babits László: Ismerteti hogy, az egyesület elnökségének mandátuma lejárt. Javasolja a közgyűlésnek, 
hogy válasszon új elnökséget. Elnöknek Önmagát javasolja, míg elnökségi tagoknak Petróczy Viktor és 
Kovács Attila urakat javasolja. Rákérdezés után megállapítja, hogy fent nevezettek megválasztásuk esetén 
elfogadják a tisztséget, és a tisztség ellátásának törvényi akadálya nincs. 

Babits László: Mivel az elnökség kérdésében más javaslat nem érkezett, szavazásra teszi fel a kérdést a 
közgyűlésnek, hogy elfogadja-e elnöknek Babits Lászlót. A szavazás során a közgyűlés egyhangúlag, tíz 
szavazattal megválasztotta az egyesület elnökének Babits Lászlót. Szavazásra teszi fel a kérdést a 
közgyűlésnek, hogy elfogadja-e elnökségi tagnak Petróczy Viktort. A szavazás során a közgyűlés 
egyhangúlag, tíz szavazattal megválasztotta az egyesület elnökségi tagjának Petróczy Viktort. Szavazásra 
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teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e elnökségi tagnak Kovács Attilát. A szavazás során a 
közgyűlés egyhangúlag, tíz szavazattal megválasztotta az egyesület elnökségi tagjának Kovács Attilát. 

Babits László: Ismerteti hogy, a felügyelő bizottság mandátuma lejárt. Javasolja a közgyűlésnek, hogy 
válasszon új felügyelő bizottságot. Elnöknek Drab Enikőt javasolja, míg  tagoknak Halász Béla és Tömöri 
Imre urakat javasolja. Rákérdezés után megállapítja, hogy fent nevezettek megválasztásuk esetén 
elfogadják a tisztséget, és a tisztség ellátásának törvényi akadálya nincs. 

Babits László: Mivel más javaslat nem érkezett, szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy 
elfogadja-e a felügyelő bizottság elnöknek Drab Enikőt. A szavazás során a közgyűlés egyhangúlag, tíz 
szavazattal megválasztotta az felügyelő bizottság elnökének Drab Enikőt. Szavazásra teszi fel a kérdést a 
közgyűlésnek, hogy elfogadja-e felügyelő bizottsági tagnak Halász Bélát. A szavazás során a közgyűlés 
egyhangúlag, tíz szavazattal megválasztotta az egyesület felügyelő bizottsági tagjának Halász Bélát. 
Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e felügyelő bizottsági tagnak Tömöri Imrét. A 
szavazás során a közgyűlés egyhangúlag, tíz szavazattal megválasztotta az egyesület felügyelő bizottsági 
tagjának Tömöri Imrét. 

Mivel több napirendi pontra nem érkezett javaslat, a Babits László levezető elnök a közgyűlést berekeszti. 
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