FERTŐRÁKOSI LÖVÉSZKLUB
9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor

Jegyzokonyv
Fertőrákosi Lövészklub elnökségi ülése
2021. június 20. 10:00

Közgyűlés helye:

a Fertőrákosi Lövészklub klubhelyisége
(9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor)

Jelen vannak:

az 5 tagú elnökségből 5 fő, név szerint:
Fekete Zsolt
ifj. Fekete Zsolt
Kertész István
Kuslits Zoltán
Pataki Béla

Az elnökségi ülést Fekete Zsolt, az Egyesület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető ifj.
Fekete Zsolt elnökhelyettes. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv
zárásakor aláírásával hitelesíti.
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több,
mint fele jelen van. A levezető elnök ezután ismerteti a napirendi pontokat:
1. Fekete Zsolt javaslata az Egyesület számlavezető bankjának lecserélésére a
magas banki költségek miatt
2. A Magyar Sportlövő Szövetség által az Egyesület számára megítélt 300.000 Ft-os
támogatás felhasználásának megvitatása
3. Kuslits Zoltán javaslata a „HISZEK BENNED SPORT PROGRAM II. ALPROGRAM VI.
ütem” kiírása szerint megkapható sportszövetségeknek nyújtott támogatás
megpályázásáról
4. Fekete Zsolt javaslata a Patent Security által nyújtott, a fegyvertároló helyiségbe
történő belépéseket naplózó szolgáltatás bevezetéséről
5. A 2021. évi rendes közgyűlés napirendi pontjainak és időpontjának megbeszélése
1. napirendi pont
Fekete Zsolt ismerteti az Egyesület jelenlegi bankjának (Takarékbank) költségeit, és
javasolja új számlavezető bank választását. Ezután ismerteti a Sberbank ajánlatát a
Partner Fix számlacsomagról. Az Elnökség megvitatja a felvetést, és egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a következő határozatot:
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1/6/2021. számú határozat: az Egyesület lecseréli számlavezető bankját. Az Elnökség
megbízza Fekete Zsolt elnököt, hogy mondja fel a jelenlegi bankszámlaszerződést, és
kössön szerződést a Sberbankkal, annak Partner Fix számlacsomagjára.
2. napirendi pont
Fekete Zsolt elnök ezután ismerteti a Magyar Sportlövő Szövetség döntését, amely
szerint az Egyesület számára 300.000 Ft támogatást nyújt. Az Elnökség megvitatja a
lehetséges felhasználási módokat, majd egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a következő határozatot:
2/6/2021. számú határozat: az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Egyesület
fordítsa a Magyar Sportlövő Szövetség 300.000 Ft-os támogatását 1/3 arányban
nevezési díjakra, 2/3 arányban pedig lőszervásárlásra.
3. napirendi pont
Kuslits Zoltán ismerteti a HISZEK BENNED SPORT PROGRAM II. ALPROGRAM VI. ütem
nevű programkiírást és javasolja, hogy az Egyesület pályázzon meg támogatást nem
tartós felszerelésre: egyenruhákra, érmekre, kupákra, oklevelekre. Ehhez kapcsolódóan
ismerteti az íjász szakosztály egyenruhájának terveit.
Az Elnökség megvitatja a javaslatot, majd egyhang,0úlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a következő határozatot:
3/6/2021. számú határozat: az Elnökség megbízza Fekete Zsolt elnököt a „HISZEK
BENNED SPORT PROGRAM II. ALPROGRAM VI. ütem” kiírás keretében elérhető
támogatás megpályázására nem tartós felszerelés beszerzése céljából.
4. napirendi pont
Fekete Zsolt ismerteti a Patent Security ajánlatát, amelynek segítségével naplózható, és
mobiltelefonos alkalmazás segítségével visszakereshető minden belépés a fegyvertároló
helyiségbe. Az Elnökség megvitatja a javaslatot, majd egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a következő határozatot:
4/6/2021. számú határozat: az Elnökség megbízza Fekete Zsolt elnököt a Patent
Security-vel történő szerződéskötésre a fegyvertároló helyiségbe történő belépéseket
naplózó szolgáltatásról.
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5. napirendi pont
Az elnökségi tagok megvitatják a 2021. évi rendes közgyűlés lehetséges időpontjait és
napirendi pontjait. Ezt követően az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozza a következő határozatot:
5/6/2021. számú határozat: az Egyesület 2021. évi rendes közgyűlésének időpontja
2021. július 22. 10:00, határozatképtelenség esetén a pótdátum 2021. július 25. 10:00. A
napirendi pontok: a 2020. évi beszámoló elfogadása, a 2021. évi költségvetési terv
elfogadása
Napirenden kívüli események: napirenden kívüli történés nem volt.
A levezető elnök a közgyűlést 11:00-kor lezárja.
Kelt, mint fent

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő
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