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Jegyzőkönyv 
Amely készült 2012.01.07 napján a Rumcajsz Lövész Egylet közgyűlésén az alábbiak szerint: 

Babits László elnök: 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 tizenegy szavazásra jogosult 
van jelen. 

Babits László: Levezető elnöknek javasolja önmagát, amit a megjelentek egyhangúan elfogadnak. 
Jegyzőkönyvvezetőnek önmagát javasolja, amit a megjelentek egyhangúan tizenegy szavazattal elfogadtak.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Babits melinda Dorottya és Babits Réka Orsolya tagokat javasolja. A jegyzőkönyv 
hitelesítőket a megjelentek egyhangúan tizenegy szavazattal elfogadták. 

Babits László: A következő napirendi pontokra tesz javaslatot: 

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

A javasolja napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan, tizenegy 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 egyhangúan, tizenegy 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 egyhangúan, tizenegy 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 egyhangúan, tizenegy 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 egyhangúan, tizenegy szavazattal elfogadta. 

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