Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
75 jelenlévőből 75 fő egy
hangúlag elfogadta

01/1998.

1998.02.14

Az ülés levezető elnöke: Gyimesi László

02/1998.

1998.02.14

Az ülés jelölőbizottsága, később mandátumvizsgáló, illetve szavazatszedő
bizottsága megválasztásra kerül, jegyzőkönyvvezető: Nagy Krisztina, hi
telesítők: Dr. Nagy László, Csikós István, az ülés alatt 2 db magnó üzemel

03/1998.

1998.02.14

A 3. napirendi pont: Tagdíj megállapítása és a 4. napirendi pont:
azonnal
tisztségviselők, Elnökségi tagok, Felügyelő Bizottsági tagok felcserélésre kerül

75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta

04/1998.

1998.02.14

Telepi és a szakosztályi beszámolók az elmúlt évekről

azonnal

05/1998.

1998.02.14

Az elmúlt évekről a Számvizsgáló Bizottság jelentése

azonnal

06/1998.

1998.02.14

azonnal

07/1998.

1998.02.14

08/1998.

1998.02.14

09/1998.

1998.02.14

Elnökség mérje fel az elmúlt időszak működését törvényesség szempontjából,
és a vizsgálatról készüljön részletes kimutatás
Az elmúlt időszak működésének vizsgálatát a Felügyelő Bizottság
folyamatosan figyelemmel kiséri
Az elmúlt időszak működésének vizsgálatáról az Elnökségi és a FB szep
tember 30-ig jelentést ad le
3 tagú ügyvezetői testületet kell választani az 1 fő ügyvezető helyett

10/1998.

1998.02.14

3 tagú ügyvezetői testületet kell választani az 1 fő ügyvezető helyett

30.szept

11/1998.

1998.02.14

Alapszabály elfogadása

azonnal

12/1998.

1998.02.14

Az Egyesület társadalmi elnökére javaslat: Dr. Dénes György

azonnal

13/1998.

1998.02.14

Az Egyesület FB elnökére javaslat: Dr. Sirály Péter

azonnal

75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
8 fő igen szavazattal, 59
lenében, 6 tartózkodással
nem fogadták el.
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
75 jelenlévőből 52 fő
elfogadta, 14 fő nem fogadta
el, 3 fő tartózkodott
(elfogadták)
75
jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta

azonnal
30.szept
azonnal

14/1998.

1998.02.14

15/1998.

1998.02.14

16/1998.

1998.02.14

Az Egyesület 3 fős ügyvezető testületi tagjaira javaslat: Hűvös Imre,
Dr. Kawka László, Horváth Győző
Az Egyesület 3 fős ügyvezető testületi tagjaira javaslat: Hűvös Imre,
Dr. Kawka László, Dr. Végh Zsolt
Az egyesületi tagdíj emelésére a javaslat 100, illetve 200.-Ft

17/1998.

1998.06.17

Az ülés levezető elnöke: Gyimesi László

18/1998.

1998.06.17

19/1998.

1998.06.17

Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Nagy Krisztina, hitelesítők: Szabó Mária
és Róder László
A közgyűlés napirendi pontjai: az Alapszabály módosítás megtárgyalása,
Költségvetési tervezet megtárgyalása és elfogadása

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
75 jelenlévőből 75 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
75 jelenlévőből 24 fő igen
szavazattal 51 ellenében
nem fogadták el.
azonnal
51 jelenlévőből 51 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
51 jelenlévőből 51 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
51 jelenlévőből 51 fő
egyhangúlag elfogadta

20/1998.

1998.06.17

Alapszabály elfogadása

azonnal

21/1998.

1998.06.17

Költségvetési számsorok elfogadás

azonnal

22/1998.

1998.06.17

Felvegyük napirendre az Alapszabályra vonatkozóan a a tagok jogait és
kötelezettségeit

azonnal

23/1998.

1998.06.17

A kötelező tagi hozzájárulás kötelező legyen-e

azonnal

24/1998.

1998.06.17

Rendkívüli tagdíj megszavaztatása

azonnal

25/1998.

1998.11.28

Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Nagy Krisztina, hitelesítők: Bánvölgyi
György és Godavszky Géza

azonnal

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

51 jelenlévőből 51 fő
egyhangúlag elfogadta
51 jelenlévőből 14
ellenszavazattal 36 igen
ellenében 1 tartózkodással
elfogadták
1 fő igen szavazattal 39
ellenében, 11 tartózkodással
nem fogadták el.
51 jelenlévőből 14 nem
szavazattal, 1 tartózkodással 36
igen ellenében elfogadták
10 igen szavazattal, 41
ellenében nem fogadták el
50 jelenlévőből 50 fő
egyhangúlag elfogadta

Hat.száma

Hat.időpontja

26/1998.

1998.11.28

27/1998.

1998.11.28

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Az ügyvezetés beszámolója a közgyűlésnek
azonnal
50 jelenlévőből 50 fő
egyhangúlag elfogadta
Az ügyvezetés beszámolója a közgyűlésnek Tagdíjmódosítás: dolgozóknak:
1999.jan 1.
50 jelenlévőből 47 igen
900.-Ft és 300.-Ft a tanulóknak és a nyugdíjasoknak, azzal a kitétellel, hogy a
szavazattal 3 ellnében
turisták keresői fejenkénti 300.-Ft-os összeggel keretnövelést kapnak, valamint,
elfogadták
hogy az összeg 2 részletben is fizethető
Határozat tartalma

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
54 jelenlévőből 54 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
54 jelenlévőből 54 fő
egyhangúlag elfogadta
azonnal
54 jelenlévőből 1
ellenszavazattal 53 ellenében
elfogadták
azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta

01/1999.

1999.05.26

02/1999.

1999.05.26

03/1999.

1999.05.26

04/1999.

1999.06.16

05/1999.

1999.06.16

Az ülés mandátumvizsgáló-, később szavazatszedő bizottságának elnöke:
Bohák Kálmánné, tagjai: Bognár János és Szemenyei Pál
Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Nagy Krisztina, hitelesítők: Takács Béla és
Gulyás Sándorné
Küldöttközgyűlés napirendi pontjai: Alapszabály módosítása (A bírónő által
kért módosításokkal), 1992-1997. év mérlege, 1998. év mérlege, 1999. évi
költségvetés tervezet, Egyebek.
Az ülés jegyzőkönyvvezetője: Nagy Krisztina, hitelesítők: Szekeres Gábor és
Marjanek Ferenc. A mandátumvizsgáló bizottság tagjai: Bohák Kálmánné,
Szemenyei Pál és Bognár János
Országh Viktor búvár szakosztály küldöttségének elfogadása

06/1999.

1999.06.16

1999. május 26-i Küldöttközgyűléssel azonos napirendi pontok ismertetése

azonnal

07/1999.

1999.06.16

azonnal

08/1999.

1999.06.16

09/1999.

1999.06.16

Alapszabályi módosítás: az egyesület neve: Meteor Természetbarátok Turista
Egyesülete (régen a Meteor szó hiányzott)
Alapszabályi mósoítás: 18. pontban: Az Egyesületet a társadalmi elnök
egyszemélyben, illetve az általa az ügyvezetők és az elnökség tagjai közül
felhatalmazott személyek képviselik
Alapszabályi módosítás: 8. pontban: A kizárásról - külön szabályzatban
meghatározott fegyelmi eljárás lefolytatását követően - az Elnökség dönt:

10/1999.

1999.06.16

Alapszabályi módosítás: Az elnökség létszámánál az összesen 15 fő kihuzandó, azonnal
a 2 telepek vezetője helyet 2 telep vezetője megfogalmazás legyen.

11/1999.

1999.06.16

Fenti alapszabályi módosításokkal az alapszabály elfogadása

azonnal

12/1999.

1999.06.16

Az 1992-1997. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

azonnal

13/1999.

1999.06.16

Szekeres Gábor hitelesítő személyét összeférhetetlenség miatt felcserélik
Csikós István személyére

azonnal

azonnal

azonnal

azonnal

45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből
1ellenszavazattal 44 ellenében
elfogadták
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta

14/1999.

1999.06.16

Az 1998. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
45 jelenlévőből
1ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadták

15/1999.

1999.06.16

Az 1999. évi költségvetés tervezetének elfogadása

azonnal

16/1999.

1999.06.16

azonnal

17/1999.

1999.06.16

Az 1 fő turista elnökségi tag lemondása miatti választási szavazás ne legyen
titkos
Illavszky István turista elnökségi tagságának megszavazása

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

azonnal

45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadta
45 jelenlévőből 3
tartózkodással, ellenszavazat
nélkül elfogadták

Hat.száma

Hat.időpontja

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
A Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvvezetője Nagy Krisztina, hitelesítők Csikós
azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
István és Lugosi Zoltán
egyhangúlag elfogadja
A mandátumvizsgáló bizottság elnöke Bohák Kálmánné, tagjai: Szemenyei Pál azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
és Vámos János
egyhangúlag elfogadja
A szavazatszedő bizottság elnöke Országh Viktor, tagjai: Marjanek Ferenc és azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
Rév László Zoltán
egyhangúlag elfogadja
Az ügyvezetés 1999. évi egyesületi tevékenységről szóló, valamint a
azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
közhasznúságról szóló beszámolóját elfogadja
egyhangúlag elfogadja
A Felügyelő Bizottság jelentését elfogadják
azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadja
A 2000. évi költségvetés tervezetét elfogadják
azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadja
Az Alapszabályt az alábbi módosításokkal: az elnökség létszáma meghatározott azonnal
45 jelenlévőből 45 fő
számú kell, hogy legyen az alábbiak szerint: társadalmi elnök 1 fő, ügyvezető 1
egyhangúlag elfogadja
fő, 5 fő választott elnökségi tag, valamint a 4 szakosztály és a két telep vezetője
Határozat tartalma

01/2000.

2000.05.10

02/2000.

2000.05.10

03/2000.

2000.05.10

04/2000.

2000.05.10

05/2000.

2000.05.10

06/2000.

2000.05.10

07/2000.

2000.05.10

08/2000.

2000.05.10

Szabó Mária, javasolt ügyvezető jelölt jelölőlistára kerülését elfogadják

azonnal

09/2000.

2000.05.10

Szabó Mária ügyvezető jelöltet Küldöttközgyűlés megválasztja ügyvezetőnek

azonnal

45 jelenlévőből 45 fő
egyhangúlag elfogadja
45 jelenlévőből 44 fő szavazott
egyhangúlag Szabó Máriára

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.

01/2001.

2001.02.28

02/2001.

2001.02.28

03/2001.

2001.02.28

Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a mandátumvizsgáló, később szavazatszedő
bizottság elnökének Lugosi Zoltánt, tagoknak: Illavszky Istvánt és Godavszky
Gézát.
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát,
hitelesítőknek: Dr. Auer Péter, és Dr. Végh Zsoltot
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat

04/2001.

2001.02.28

Közgyűlés elfogadja az Igazgatás 2000. évi pénzügyi beszámolóját.

05/2001.

2001.02.28

06/2001.

2001.02.28

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesületi tevékenységről szóló 2000. évi azonnal
beszámolót.
Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését.
azonnal

07/2001.

2001.02.28

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Dr. Sirály Péter kérelmének megfelelően
munkájának elismerése mellett, felmenti az FB elnöki tisztsége alól.

azonnal

38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.

08/2001.

2001.02.28

azonnal

09/2001.

2001.02.28

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a jelölőbizottsági tagokat: Hűvös Imre, Dr.
Kawka László, Dr. Molnár András.
Közgyűlés elfogadja az Igazgatás 2001. évi költségvetését.

10/2001.

2001.02.28

azonnal

11/2001.

2001.02.28

12/2001.

2001.02.28

Közgyűlés elfogadja a tagdíjemelési javaslatot, mely szerint a keresőké
kerekítve: 1.000.-Ft, a nem keresőké kerekítve: 330.-Ft.
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Miklósi László, Kiss Edgár és Kun György
szavazólistára való felkerülését az FB tisztségeire.
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Miklósi Lászlót a Felügyelő Bizottság
elnökének.

38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.
38 jelenlévőből 37 fő igen
szavazatával, 1 tartózkodás
mellett elfogadja.
38 jelenlévőből 36 igen, 2
ellenszavazattal elfogadják.
38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.
38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.

azonnal
azonnal
azonnal

azonnal

azonnal
azonnal

38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.
38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.
38 jelenlévőből 37 igen, 1 nem
szavazattal tartózkodás nélkül
elfogadták.
38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.
38 jelenlévőből 37 fő igen, 1
nem szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadja.

Hat.száma

Hat.időpontja

13/2001.

2001.02.28

14/2001.

2001.02.28

15/2001.

2001.03.30

16/2001.

2001.03.30

17/2001.

2001.03.30

18/2001.

2001.03.30

19/2001.

2001.03.30

20/2001.

2001.03.30

21/2001.

2001.03.30

22/2001.

2001.03.30

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a nyílt szavazás lehetőségét.
azonnal
38 jelenlévőből 38 fő
egyhangúlag elfogadja.
Közgyűlés 18 szavazat mellett megválasztotta Kiss Edgárt Felügyelő Bizottsági azonnal
35 főből 18-17 arányban
tagnak és Kun Györgyöt 17 szavazattal póttagnak.
történt a választás.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
Nagy Krisztinát jegyzőkönyvvezetőnek, Vámos Jánost és Godavszky Gézát
tartózkodás nélkül elfogadta.
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökének Bohák Kálmánnét,
tartózkodás nélkül elfogadta.
tagoknak Kőrösi Gyulát és Godavszky Gézát.
Küldöttközgyűlés elfogadja újabb napirendi pontként felvenni az ügyvezető
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
beszámolója után: a költségvetés megvitatását.
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Küldöttközgyűlés elfogadta az Egyesület Közhasznúsági jelentését.
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta
Küldöttközgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Küldöttközgyűlés elfogadta az ügyvezető beszámolóját
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Küldöttközgyűlés elfogadja, hogy nem szakítják meg a költségvetés tárgyalását. azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Küldöttközgyűlés elfogadja a Egyesület költségvetését
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.
Határozat tartalma

Hat.száma
23/2001.

Hat.időpontja
2001.03.30

Határozat tartalma
Küldöttközgyűlés elfogadja, hogy megszűnteti a Búvár Szakosztályt, de
lehetővé teszi, hogy a szakosztály tagjai egy másik szervezeti egységben
csoportként tovább folytathassák sporttevékenységüket az Egyesületben.

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag,
tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a mandátumvizsgáló, később
azonnal
35 jelenlévőből 35 fő
szavazatszámláló bizottság elnökének Bohák Kálmánnét, tagoknak: Godavszky
egyhangúlag elfogadta.
Gézát és Kővári Lászlónét, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát,
hitelesítőknek Hűvös Imrét és Lugosi Zoltánt, valamint a ismertetett és a
meghívóban is szereplő napirendi pontokat.
Határozat tartalma

01/2002.

2002.01.31

02/2002.

2002.01.31

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja Dr. Nagy Lászlót levezetőelnöknek

azonnal

03/2002.

2002.01.31

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2. és 4. napirendi pontok
kiegészítését azzal, hogy ez csak az igazgatás beszámolója és költségvetése,
valamint egyhangúlag elfogadja az ügyvezető beszámolóját is.

azonnal

04/2002.

2002.01.31

05/2002.

2002.01.31

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja az igazgatás 2001. évi pénzügyi
azonnal
beszámolóját.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a 2002. évi Meteor T.T.E.
azonnal
tagdíj mértéke: a keresők esetében: 1.200.-Ft, nem keresők eetében: 350.- Ft.
Ha azonban a 2002. évi tagdíj március 31-ig befizetésre került, akkor a mértéke
a 2001. évi tagdíj. ha valaki a 2001-es vagy valamely korábbi év tagdíját 2002ben fizeti be, akkor annak mértéke a 2002. évben megállapított tagdííj.

35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.
35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.

06/2002.

2002.01.31

35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.

07/2002.

2002.01.31

Küldöttközgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy felszólítja az Elnökséget,
azonnal
hogy érvényesítse az Alapszabály azon pontját, mely szerint a tagdíjjal
elmaradókat szólítsa fel, majd ha felszólításra sem fizetnek, zárja ki az
Egyesületből.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja az igazgatás 2002. évi költségvetését. azonnal

08/2002.

2002.01.31

Küldöttközgyűlés elfogadja, hogy felhatalmazza az Elnökséget, hogy a horányi azonnal
használati szerződéseket formába öntse és tartalom szerint végrehajtsa.

09/2002.

2002.01.31

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy 2003-ban Egyesületünk rendezi azonnal
meg az MTSzOSz országos találkozóját és ehhez anyagi fedezetet biztosít az
Egyesület.

35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.
35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.

35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.
35 jelenlévőből 34 fő
elfogadta, ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodással.
35 jelenlévőből 35 fő
egyhangúlag elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
24 főből 24 fő egyhangúlag
elfogadja

10/2002.

2002.05.29

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a mandátumvizsgáló később
szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Kawka Lászlót, tagnak: Illavszky
Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek: Nagy Krisztinát, hitelesítőknek: Hűvös Imrét,
és Lugosi Zoltánt, Dr. Dénes György távollétében Dr. Nagy Lászlót levezető
elnöknek, valamint az imént ismertetett és a meghívóban is szereplő napirendi
pontokat.

11/2002.

2002.05.29

12/2002.

2002.05.29

13/2002.

2002.05.29

Küldöttek egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták az FB
azonnal
jelentését
Küldöttközgyűlés egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a azonnal
Közhasznúsági jelentést, amely tartalmazza a Meteor TTE 2001. évre
vonatkozó Mérlegét is.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az azonnal
Egyesület 2002. évi összeköltségvetését.

24 főből 24 fő egyhangúlag
elfogadja
24 főből 24 fő egyhangúlag
elfogadja
24 főből 24 fő egyhangúlag
elfogadja

Hat.száma

Hat.időpontja

01/2003.

2003.03.29

02/2003.

2003.05.29

03/2003.

2003.05.29

04/2003.

2003.05.29

05/2003.

2003.05.29

06/2003.

2003.05.29

07/2003.

2003.05.29

08/2003.

2003.05.29

09/2003.

2003.05.29

10/2003.

2003.05.29

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

Küldöttközgyűlés megerősíti és egyhangúlag elfogadja a Mandátumvizsgáló,
később szavazatszámláló bizottság elnökének Lugosi Zoltánt, tagoknak:
Miklósi Jánost és Szemenyei Pált.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv
azonnal
vezetőnek, hitelesítőknek pedig Dr. Végh Zsoltot és Lugosi Zoltánt
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok módosítását, mely azonnal
a következő szerint alakul: 1. Alapszabály módosítás, 2. 2002. évi pénzügyi
beszámoló, 3. 2003. évi költségvetés, 4. 2002. évi Mérleg, 5. Közhasznúsági
jelentés előterjesztése, 6. FB jelentés, 7. határozathozatal, a közhasznúsági
jelentés elfogadtása, 8. Tisztújítás, 9. Egyebek
Küldöttközgyűlés 1 ellenszavazattal (Országh Viktor) tartózkodás nélkül
elfogadta az Alapszabály módosítását.
Küldöttközgyűlés 1 ellenszavazattal (Országh Viktor) tartózkodás nélkül
elfogadta a 2002. évi pénzügyi beszámolót
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2003. évi költségvetési javaslatot.

azonnal

Küldöttközgyűlés 1 tartózkodással (Országh Viktor) elfogadja a 2002. évi
Mérleget.
Küldöttközgyűlés 1 tartózkodással (Országh Viktor) elfogadja a közhasznúsági
jelentést.
Küldöttközgyűlés 1 tartózkodással (Országh Viktor) elfogadja és megadja az
összes tisztségviselő felmentvényét.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja az alábbi jelölőbizottsági tagokat:
Hűvös Imre vezető, tagok: Dr. Kawka László, Lugosi Zoltán, Pelikán István,
Dr. Sirály Péter, Dr. Végh Zsolt.

azonnal

azonnal
azonnal

azonnal
azonnal
azonnal

45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

45 főből 1 ellenszavazattal 44
fő elfogadta.
45 főből 1 ellenszavazattal 44
fő elfogadta.
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.
45 főből 1 tartózkodással 44 fő
elfogadta.
45 főből 1 tartózkodással 44 fő
elfogadta.
45 főből 1 tartózkodással 44 fő
elfogadta.
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

11/2003.

2003.05.29

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára társadalmi
elnökként Dr. Dénes György kerüljön más jelölt nincs, ügyvezetőként Vámos
Péter kerüljön, más jelölt nincs, elnökségi tagokként: Dr. Bán László, Dr. Nagy
László, Dr. Végh Zsolt, Illavszky István, Bonyhádi Zsuzsanna kerüljenek, más
jelölt nincs, elnökségi póttagokként: Auer Péter, Molnár Gábor kerüljenek, más
jelölt nincs, FB tagokként: Miklósi László, Szekeres Gábor, Szirtes Gábor, Kun
György, Kiss Edgár kerüljenek, más jelölt nincs, FB póttagként: Kövesdi János,
Szécsi Gábor kerüljenek, más jelölt nincs.

12/2003.

2003.05.29

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a szavazatokat pipálással
jelöljük, nem szavazatot áthúzással, szavazat csak így fogadható el.

13/2003.

2003.05.29

14/2003.

2003.05.29

15/2003.

2003.05.29

Küldöttközgyűlés 44 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) társadalmi
azonnal
elnöknek választotta Dr. Dénes Györgyöt
Küldöttközgyűlés 44 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) ügyvezetőnek azonnal
választotta Vámos Pétert.
Küldöttközgyűlés44 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) elnökségi
azonnal
tagoknak választotta: Dr. Nagy Lászlót, Dr. Végh Zsoltot, Bonyhádi
Zsuzsannát, valamint 43 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) Illavszky
Istvánt, és 43 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) Dr. Bán Lászlót)

45 főből 44 fő szavazott
igennel
45 főből 44 fő szavazott
igennel
45 főből 44, illetve 43
szavazott igennel.

16/2003.

2003.05.29

17/2003.

2003.05.29

45 főből 44 fő szavazott
igennel.
45 főből 44 fő szavazott
igennel.

18/2003.

2003.05.29

Küldöttközgyűlés 44 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) elnökségi
azonnal
póttagnak választotta Auer Pétert és Molnár Gábort.
Küldöttközgyűlés 44 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) FB tagoknak azonnal
választotta: Miklósi Lászlót, Szekeres Gábor, Szirtes Gábort Kun Györgyöt és
Kiss Edgárt.
Küldöttközgyűlés 44 igen szavazattal (nem és tartózkodás nélkül) FB
azonnal
póttagoknak választotta: Kövesdi Jánost és Szécsi Gábort.

azonnal

45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

45 főből 44 fő szavazott
igennel.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
37 főből egyhangúan

01/2004.

2004.05.20

A közgyűlés egyhangúan elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek

02/2004.

2004.05.20

03/2004.

2004.05.20

A közgyűlés egyhangúan elfogadja Kővári Lászlónét és Galambos Zsuzsannát
gyegyzőkönyv hitelesítőnek
A közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön

04/2004.
05/2004.

2004.05.20
2004.05.20

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az ülés napirendi pontjait
azonnal
A közgyűlés 2 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabály 14. pontjában az
azonnal
alábbi szövegezést: „Elnökség tagjai: társadalmi elnök (1 fő), az 1 fő ügyvezető
és 5 fő választott elnökségi tag, valamint a 6 szervezeti egység vezetője,
amennyiben a szervezeti egységek száma meghaladja a hatot, úgy az új
szervezeti egység vezetője a következő alapszabályt módosító
Küldöttközgyűlésig meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség
munkájában.”

37 főből egyhangúan
37 főből 2 tartózkodással, 35
igen szavazattal

06/2004.

2004.05.20

azonnal

07/2004.
08/2004.

2004.05.20
2004.05.20

A közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a 19. pontnál a normatív
hozzájárulás szövegnek helye van, nem törlendő
A közgyűlés elfogaja, hogy a nyelvtani hibákat javítani kell
A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadja, hogy a 18.pontban szereplő
képviseletet az SzMSz rögzíti, a képviselők eseti jogosultságáról az ügyvezető
nyilvántartást vezet, hogy azt mikor és kinek, milyen ügyben adta ki

37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal
37 főből egyhangúan
37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal

09/2004.

2004.05.20

azonnal

10/2004.

2004.05.20

11/2004.

2004.05.20

12/2004.

2004.05.20

A közgyűlés 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a fenti külön
kiegészítésekkel az Alapszabály módosítását
A közgyűlés 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 2003. évi
pénzügyi beszámolót
A közgyűlés 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 2003. évi
mérleget
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közhasznúsági jelentést

13/2004.

2004.05.20

A közgyűlés 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a 2004. évi költségvetést
elfogadta

azonnal

azonnal

37 főből egyhangúan

azonnal

37 főből egyhangúan

azonnal
azonnal

azonnal
azonnal
azonnal

37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal
37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal
37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal
37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal
37 főből 1 tartózkodással, 36
igen szavazattal

Hat.száma
14/2004.

Hat.időpontja
2004.05.20

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
A közgyűlés egyhangúan elfogadja a tagdíjemelésre tett javaslatot: 2004. július azonnal
37 főből egyhangúan
1-től a tagdíjak: dolgozó: 1500.- tanuló: 500.- nyugdíjas: 500.Határozat tartalma

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
37 jelenlévőből 37 fő
egyhangúlag elfogadta.

01/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv vezetésére Nagy
Krisztinát, hitelesítésre pedig Dr. Kawka Lászlót és Dr. Molnár Andrást

02/2005.

2005.04.20

azonnal

03/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat, valamint azt,
hogy az 1. és 2. napirendi pontokat egyben tárgyalja.
Küldöttközgyűlés elfogadta a 2004. évi mérleget és a 2004. évi pénzügyi
beszámolót

04/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés elfogadta az eredeti írásban is kiadott közhasznúsági
jelentést.

azonnal

05/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés elfogadta az FB jelentését.

azonnal

06/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés elfogadta az igazgatás 2005. évi költségvetés tervezetét

azonnal

07/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés elfogadta, hogy az egyesület székhelye Dunakeszi, Pihenő út azonnal
80 sz. alatt legyen.

08/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés elfogadta, hogy alapszabályunk tartalmazza a zárt ülés
lehetőségét.

azonnal

09/2005.

2005.04.20

Küldöttközgyűlés megerősíti a 2003. évi határozatait.

azonnal

azonnal

37 jelenlévőből 37 fő
egyhangúlag elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül 36 fő
elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül 36 fő
elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül 36 fő
elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül 36 fő
elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal, 4
tartózkodás mellett 32 fő
elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal, 4
tartózkodás mellett 32 fő
elfogadta.
37 főből 1 ellenszavazattal, 4
tartózkodás mellett 32 fő
elfogadta

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

01/2006.

2006.05.18

02/2006.

2006.05.18

03/2006.

2006.05.18

04/2006.

2006.05.18

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta Nagy Krisztinát Jegyzőkönyv
vezetőnek, hitelesítőknek pedig: Siklós Verát És Szemenyei Pált.
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvben szereplő napirendi
pontokat és sorrendjét.
Közgyűlés 1 ellenszavazattal elfogadja a Közhasznúsági jelentést, a 2005. évi
pénzügyi beszámolót és az FB jelentését
Közgyűlés 1 ellenszavazattal elfogadja a 2006. évi költségvetést

05/2006.

2006.05.18

Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály módosítását.

06/2006.

2006.05.18

07/2006.

2006.05.18

Küldöttközgyűlés 1 ellenszavazattal elfogadja a jegyzőkönyv mellékletében
szereplő Földhivatali rendezésre vonatkozó határozatokat
Küldöttközgyűlés ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással elfogadta A 2007.
január 01-től érvényes tagdíjakat

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.
azonnal
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.
azonnal
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.
azonnal
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.
azonnal
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.
azonnal
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.
2007.01.01
40 jelenlévőből 40
egyhangúlag elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

01/2007.

2007.05.09

02/2007.

2007.05.09

03/2007.

2007.05.09

04/2007.

2007.05.09

05/2007.

2007.05.09

06/2007.

2007.05.09

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadva jkv. vezető Nagy Krisztina,
azonnal
46 főből 46 fő egyhangúlag
Hitelesítők Illavszky István és Kővári Lászlóné
elfogadta
Meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadva
azonnal
46 főből 46 fő egyhangúlag
elfogadta
Közhasznúsági jelentés, Mérleg, Pénzügyi beszámoló elfogadva, ellenszavazat azonnal
46 főből 46 fő egyhangúlag
és tartózkodás nélkül
elfogadta
2007. évi egyesületi költségvetés ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
azonnal
46 főből 45 fő elfogadta, 1
elfogadva
tartózkodás volt
Alapszabály módosítás egyhangúlag elfogadva
azonnal
46 főből 46 fő egyhangúlag
elfogadta
Következő közgyűlésen tartandó tisztújításhoz jelölőbizottság áll fel, annyi
2008. év
46 főből 46 fő egyhangúlag
taggal, ahány szervezeti egység van.
elfogadta
Határozat tartalma

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

01/2008.

2008.06.05

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a mandátumvizsgáló bizottság
tagjainak: Vámos Jánosnét, Országth Viktort, Róder Juditot, jelölőbizottsági
tagoknak Hűvös Imrét, Marjanek Ferencet, Végh Zsoltot, Horváth Győzőt és
Lugosi Zoltánt, jegyzőkönyv vezetőnek: Nagy Krisztinát, hitelesítőknek:
Molnár Gábort és Végh Zsoltot

02/2008.

2008.06.05

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a meghívóban szereplő napirendi
pontokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a 9-10 napirendi pontok felcserélődnek

azonnal

45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

03/2008.

2008.06.05

Küldöttközgyűlés a 2007. évi pénzügyi beszámolót 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta, a 2007. évi Mérleget 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta, a 2007. évi Közhasznúsági jelentést 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, az FB jelentését 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, és a 2006. évi Közhasznúsági
jelentés módosítását egyhangúlag tartózkodás nélkül elfogadta.

azonnal

45 főből 44, 1 ellen,
tartózkodás nélkül elfogadta.
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

04/2008.

2008.06.05

Küldöttközgyűlés a 2008. évi költségvetést 1 ellenszavazattal tartózkodás
nélkül elfogadta.

azonnal

45 főből 44, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta.

05/2008.

2008.06.05

33 nem, 10 igen, tartózkodás
nélkül nem fogadják el.

06/2008.

2008.06.05

Küldöttközgyűlés 33 nem szavazattal 10 igen ellenében, tartózkodás nélkül nem azonnal
kíván napirendet módosítani, és új napirendként az alapszabály módosítását
felvenni.
Küldöttközgyűlés a két telep használati szerződés tervezetét a fenti határozati azonnal
javaslattal 38 igen 1 nem ellenében 6 tartózkodással elfogadja.

07/2008.

2008.06.05

44 igen, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadva.

08/2008.

2008.06.05

Küldöttközgyűlés 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a gépelési
azonnal
hiba kijavítását, valamint, hogy az SzMSz-be a szerződéskötési eljárási módot
bele kell foglalni.
Küldöttközgyűlés 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy amikor azonnal
Horváth Győző benyújtja javaslatát az Elnökség felé, akkor az Elnökség azt 90
napon belül tárgyalja meg, és a benyújtott elnökségi javaslattal együtt terjessze
azt a következő Küldöttközgyűlés elé.

38 igen, 1 nem, 6
tartózkodással elfogadva.

43 igen 2 nem, tartózkodás
nélkül elfogadva.

Hat.száma

Hat.időpontja

09/2008.

2008.06.05

10/2008.

2008.06.05

11/2008.

2008.06.05

12/2008.

2008.06.05

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
44 igen 1 nem, tartózkodás
nélkül elfogadva.

Küldöttközgyűlés 1 ellenszavazattal elfogadja, hogy a Használati
Szerződésekben még esetleg fellelt betűhibákat ki lehessen javítani, mely
javítás tartalmi részt nem érinthet.
Küldöttközgyűlés egyhangúlag és közfelkiáltással Dr. Dénes Györgyöt az
azonnal
Egyesület örökös, tiszteletbeli elnökévé választja, és ezt az alapszabályban is
rögzíti.
Jelölőlistára kerültek ellenszavazat és tartózkodás nélkül: elnök: Szekeres
azonnal
Gábor, Dr. Lővei György, ügyvezető: Vámos Péter, elnökségi tagok: Auer
Péter, Bán László, Hazai Vera, Hegedűs Gyula, Illavszky István, Márton
Miklós, Molnár Gábor, FB: Bebők Gábor, Dénes György, Kun György, Szirtes
Gábor és Tóth Timea.
32 szavazattal elnök: Szekeres Gábor, 42 szavazattal ügyvezető: Vámos Péter,
elnökségi tagok: 34 szavazattal Auer Péter, 39 szavazattal: Bán
László, 34 szavazattal Hazai Vera, 32 szavazattal Illavszky István, 29
szavazattal Hegedűs Gyula. FB tagok: 44 szavazattal: Bebők Gábor, 43
szavazattal Dénes György, 43 szavazattal Kun György, 43 szavazattal Szirtes
Gábot és 41 szavazattal Tóth Timea.

azonnal

45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadja.
45 főből 45 fő egyhangúlag
elfogadta.

(A határozatban felsorolt
szavazatszámok alapján
elfogadva.)

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
41 fő egyhangúlag

40 fő igen 1 ellen

2009.05.13
2009.05.13

Közgyűlés 41 fővel egyhangúlag elfogadta Nagy Krisztinát
jegyzőkönyvvezetőnek, hitelesítőknek pedig: Bánvölgyi Györgyöt és Auer
Pétert
Közgyűlés 1 ellenszavazattal 40 igen szavazattal elfogadta a 2008. évi pénzügyi azonnal
beszámolót
Közgyűlés 1 ellenszavazattal 40 igennel elfogadta a 2008. évi Mérleget
azonnal
Közgyűlés egyhangúlag 41 szavazattal elfogadta a Közhasznúsági jelentést
azonnal

05/2009.

2009.05.13

Közgyűlés 1 ellen 40 igen szavazattal elfogadta a 2009. évi Költségvetést

azonnal

40 igen 1 nem

06/2009.

2009.05.13

Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület Alapszabály módosítását

azonnal

egyhangú igen

07/2009.

2009.05.13

Közgyűlés 8 igen, 21 nem, 9 tartózkodással elveti a javaslatot

azonnal

08/2009.

2009.05.13

Közgyűlés 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a tagdíjemelést

2010.01.01

8 igen, 21 nem, 9
tartózkodással elveti
4 nem, 1 tartózkodás elfogadva

09/2009.

2009.05.13

Közgyűlés 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadja a tavalyi Közgyűlés
határozatának kiegészítésée

azonnal

01/2009.

2009.05.13

02/2009.

2009.05.13

03/2009.
04/2009.

40 fő igen 1 nem
41 fő egyhangú igen

1 nem, tartózkodás nem
elfogadva

Hat.száma

Hat.időpontja

01/2010

2010.05.19

02/2010

2010.05.19

03/2010.

2010.05.19

04/2010.

2010.05.19

05/2010.

2010.05.19

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jkv. vezetőnek,
azonnal
34 főből 34 fő egyhangúlag
hitelesítőknek: Auer Pétert és Bánvölgyi Györgyöt
elfogadta
Egyhangúlag elfogadják a kiadott napirendet, illetve hozzájárulnak a
azonnal
34 főből 34 fő egyhangúlag
hangfelvétel készítéséhez.
elfogadta
Közgyűlés 1 ellenszavazattal elfogadja az Egyesületi Beszámolót, a Mérleget és azonnal
1 ellenszavazattal, tartózkodás
a Közhasznúsági jelentést
nélkül elfogadta
1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadták az egyesület 2010. évi
azonnal
1 ellen, tartózkodás nélkül
költségvetését
elfogadva.
Egyhangúlag elfogadják a Túraevezők Szakosztály végleges megalakulását
azonnal
34 főből 34 fő egyhangúlag
elfogadta.
Határozat tartalma

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.

01/2011

2011.04.20

Egyhangúlag elfogadja Mandátumvizsgáló bizottság, majd később
Szavazatszámláló bizottság tagjának Vámos Pétert, jegyzőkönyvvezetőnek
Nagy Krisztinát, hitelesítőknek: Hűvös Imrét és Sós Ilkát.

02/2011.

2011.04.20

Egyhangúlag elfogadta a Meghívóban előre kiküldött napirendi pontokat

03/2011.

2011.04.20

04/2011.

2011.04.20

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2010-es Közhasznúsági jelentést, Pénzügyi azonnal
beszámolót, Mérleget éa az FB jelentését
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beterjesztett 5.sz. határozati javaslatot,
azonnal
amely alapján dönt céltartalék képzéséről a horányi szennyvíz csatornázáshoz

05/2011.

2011.04.20

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2011.évi Költségvetést

azonnal

06/2011

2011.04.20

azonnal

07/2011.

2011.04.20

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy az Alapszabályban a „társadalmi
Elnök” kifejezés helyett „elnök” szerepeljen.
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesület rövidített nevének bekerülését
az Alapszabályba, amely Meteor TTE, valamint a szakosztályok számának
javítása 5-ről 6-ra, az Alapszabály 22. pontjában.

08/2011

2011.04.20

Közgyűlés 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az ügyvezető ne választott,
azonnal
hanem az Elnöükség által kinevezett tisztségviselő legyen, alkalmazotti
munkaviszonyban kerüljön foglalkoztatásra, az elnökségi ülések állandó,
tanácskozási joggal rendelkező tagja legyen, valamint hogy ezzel kapcsolatban
az Alapszabály 3.sz. Határozati javaslatban foglaltak szerint kerüljön
módosításra.

35 főből 33 fő elfogadta 2 fő
tartózkodott

09/2011.

2011.04.20

Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály 29. pontjának módosítását,
mely szerint az egyesület tagjai által fizetett tagdíj és a normatív támogatás
megfogalmazása szétválasztásra került (szövegszerű változat a 6.sz. mell.)

35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.

azonnal

azonnal

azonnal

35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma
10/2011.

Hat.időpontja
2011.04.20

Határozat tartalma
Közgyűlés 9 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a dolgozók által fizetett
egyesületi tagdíjat 500 Ft-tal emeljük, melynek értelmében a dolgozó tagdíj
2012-től: 2.900.-Ft, azaz kettőezer-kilencszáz forintra változik

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
2012.év
35 főből 26 fő elfogadta, 9 fő
tartózkodott.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.

01/2012

2012.04.11

02/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát,
hitelesítőknek Horváth Ágnest illetve Vámos Pétert, valamint
szavazatszámlálónak Darvas Györgyöt
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy az ülésről hangfelvétel készül

03/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Közgyűlés napirendjét

azonnal

04/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az FB jelentését

azonnal

05/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2011. évi pénzügyi beszámolót

azonnal

06/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2011. évi Mérleget

azonnal

07/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Közhasznúsági Jelentést

azonnal

08/2012.

2012.04.11

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Horányi szennyvízkezelési
céltartalék összegét, azaz 2.023.158.-Ft-ot elkülönítetten kezeli az Egyesület

azonnal

09/2012.

2012.04.11

2012.év

62 főből 13 tartózkodás mellett
49 fő elfogadta.

10/2012.

2012.04.11

Közgyűlés 13 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesület 2012. évi tagdíját,
amely dolgozók esetében 3.900.-Ft, nyugdíjasok és tanulók esetében pedig:
1.300.-Ft
Közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesület 2012. évi
költségvetését.

azonnal

62 főből 1 tartózkodás mellett
61 fő elfogadta.

azonnal

62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.
62 főből 62 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

01/2013.

2013.05.08

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Nagy Krisztinát jkv.vezetőnek

02/2013.

2013.05.08

03/2013.

2013.05.08

04/2013.

2013.05.08

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a mandátumvizsgáló, később
szavazatszámláló bizottság tagjaiként Siklós Verát, Kuhári Andrást, Vámos
Pétert
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőknek Aranyossyné
Bondi Juditot éd Dr. Végh Zsoltot
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az előre kiküldött napirendi pontokat

05/2013.

2013.05.08

06/2013.

2013.05.08

07/2013.

2013.05.08

08/2013.

2013.05.08

09/2013.

2013.05.08

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
azonnal

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2012.évi pénzügyi és szakmai beszámolót,
a mérleget és eredménykimutatást.
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a szennyvízkezelési céltartalékra
elkülönítetten kezelt összeget, amely 4.549.002.-Ft
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2012.évi közhasznúsági
jelentését
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesület 2013.évi költségvetését

azonnal

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön Szekeres
Gábor elnökként

azonnal

azonnal
azonnal
azonnal

55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

10/2013.

2013.05.08

11/2013.

2013.05.08

12/2013.

2013.05.08

13/2013.

2013.05.08

14/2013.

2013.05.08

15/2013.

2013.05.08

16/2013.

2013.05.08

17/2013.

2013.05.08

18/2013.

2013.05.08

Határozat tartalma
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Auer Péter elnökségi tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Dr. Bán László elnökségi tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
hazai Istvánné elnökségi tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Hegedűs Gyula elnökségi tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Illavszky István elnökségi tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Dénes György FB tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Kun György FB tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Szirtes Gábor FB tagként
Közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőlistára felkerüljön
Tóth Tímea FB tagként

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
55 főből 55 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
47 főből 47 egyhangúlag
elfogadja

01/2014

2014.05.13

02/2014.

2014.05.13

03/2014.

2014.05.13

04/2014.

2014.05.13

05/2014.

2014.05.13

Közgyűlés egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Krisztinát
hitelesítőknek Aranyossyné Bondi Juditot és Auer Pétert, valamint a
mandátumvizsgáló, majd szavazatszámláló bizottság tagjaiként Vámos Pétert,
Dénes Györgyöt és Kuhári Andrást
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja a Küldöttközgyűlés napirendi
pontjait
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2013. évi beszámolóját,
Mérlegét és Eredménykimutatását
Küldöttközgyűlés 3 tartózkodás mellett elfogadja, hogy az Egyesület
szennyvízkezelési céltartalékra 2013-ban 4.444.452.-Ft-ot képezzen
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2014. évi költségvetését.

06/2014.

2014.05.13

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja Gárdot Péter jelölőlistára kerülését

azonnal

07/2014.

2014.05.13

azonnal

08/2014.

2014.11.20

09/2014.

2014.11.20

Küldöttközgyűlés 4 érvénytelen szavazattal 43 érvényes igen szavazattal
megválasztotta Gárdos Pétert FB tagnak
Küldöttgyűlés egyhangúan megválasztja Dénesné Mészáros Anitát
jkv.vezetőnek, hitelesítőknek: Horvát Ágnest és Auer Pétert,
szavazatszámlálónak: Dénes Györgyöt és Vámos Pétert, valamint
hozzájárulnak, hogy az ülésről hangfelvétel készüljön
Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat

10/2014.

2014.11.20

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály III/7/d pontjának alábbi azonnal
szövegszerű módosítását: „A Küldöttgyűlés határozatait jegyzőkönyvbe kell
foglalni (megjelölve a támogatók, tartózkodók és ellenszavazók számát). A
jegyzőkönyvet a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő tag írja
alá”

11/2014

2014.11.20

Küldöttgyűlés 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az
Alapszabályból kikerüljön a II/7.pont, amely szerint az Egyesületnek jogi
személy tagjai is lehetnek

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

azonnal

azonnal

azonnal

47 főből 47 egyhangúlag
elfogadja
47 főből 47 egyhangúlag
elfogadja
47 főből 44 fő elfogadta,
3 fő tartózkodott
47 főből 47 egyhangúlag
elfogadja
47 főből 47 egyhangúlag
elfogadja
47 főből 43 fő elfogadta,
4 érvénytelen szavazat.
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

36 főből 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Küldöttgyűlés egyhangúlag felhatalmazást adott az Elnökségnek és az
gyűlés után
36 főből 36 fő egyhangúlag
Egyesület jogi képviselőjének, Lővei Györgynek, hogy a Küldöttgyűlés után az
elfogadta.
összes olyan pontban, ahol a jogi személy tagra vonatkozó szabályozás
szerepel, a 11/2014 határozatnak megfelelően a szükséges, értelemszerű
módosításokat elvégezze
Határozat tartalma

12/2014.

2014.11.20

13/2014.

2014.11.20

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály IX/8/b. pontjának alábbi azonnal
szövegszerű módosítását: „A Telepeket, mint telkeket a teleplakóknak épületük
nagysága alapján kialakított tulajdoni arányukban kell átadni.”

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

14/2014.

2014.11.20

Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály II/Részletes szabályok
azonnal
alpontjainak az alábbi szövegszerű módosítását:
13. Az Egyesületnek vannak rendes, ifjúsági és tiszteleti tagjai.
14. Az Egyesület rendes tagjává válhat, az a nagykorú személy, aki
a) a belépési kérelem aláírásával felvételét kéri az Egyesületbe és
b) az Egyesület megfelelő szervezeti egységének vezetője a belépését
javasolja,továbbá
c) nyilatkozik arról, hogy elfogadja az Egyesület céljait, alapszabályát, további
vállalja az Egyesületi tagokat érintő kötelezettségeket és kész arra, hogy
kivegye részét az Egyesület működésében.

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

15/2014.

2014.11.20

Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály II/15-17. pont
alábbiszövegszerű módosítását:
15. Az Egyesület bármely tagja, szervezeti egysége, tiszteleti tagság
adományozására tehet javaslatot az Elnökségnek, amely egyetértése esetén a
javaslatot továbbítja a Küldöttgyűlés felé. A javasolt személy nemcsak az
Egyesület tagja lehet, hanem bárki, aki sokat tett az Egyesület céljainak
megvalósításáért, vagy minimum 50 éve rendes tagja az Egyesületnek.
Amennyiben a tiszteleti tag egyben az Egyesület rendes tagja is, úgy rá a rendes
tagra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
16. Amennyiben a tiszteleti tag nem tagja az Egyesületnek, tagdíjat nem fizet,
szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal részt vehet a szervezeti egységek
gyűlésein, az Egyesület Küldöttgyűlésén. A tiszteleti tag részesülhet – az
Elnökséggel történő külön megállapodás szerint – az Egyesület által a rendes
tagoknak biztosított kedvezményekben.
17. Ifjúsági tag az a 18. év alatti kiskorú személy lehet, akinek tagsági
kérelméhez szülője gondviselője hozzájárul. Az ifjúsági tag a szervezeti
egységek gyűlésein, az Egyesületi Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt
vehet, az Egyesület vezető tisztésviselőjévé azonban nem választható, de más
Egyesületi tisztséget betölthet.

16/2014.

2014.11.20

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály IV/7-es pontjának az
alábbi szövegszerű módosítását:
7. Az Elnökségi tag tagsága megszűnik a tisztségről való lemondással,
visszahívással, szervezeti egység vezetői megbizatás megszűnésével, halálával

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

azonnal

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

17/2014.

2014.11.20

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály II/1. pontjának alábbi
szövegszerű módosítását:
1.Az Egyesületi tagság a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával
keletkezik. A belépési kérelem tartalmazza a leendő tag nevét, személye adatait,
lakcímét, postai és elektronikus elérhetőségét, szervezeti egységének nevét,
tagsági jogviszonyára vonatkozó egyéb adatokat, adatkezelési hozzájárulást. A
tagokról a fenti adatokkal a belépési időpontjával együtt, az Egyesület
tagnyilvántartást vezet, amelynek adatai nem nyilvánosak.

18/2014.

2014.11.20

19/2014.

2014.11.20

A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta az Alapszabály II/19/a pont alábbi azonnal
szövegszerű módosítását, valamint a 19-es pont d,e,f pontok alábbiak szerinti
kiegészítését:
A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály III/2/b,c,e
azonnal
pontjainak alábbi szövegszerű módosítását:
b)A szakosztályi, illetve telepgyűlés nem nyilvános, azon a szervezeti egység
tagjain kívül az Egyesület bármely tagja továbbá a szakosztály, illetve
telepgyűlés összehívására jogosult által meghívottak vehetnek részt.
c) A szervezeti egység tagjain kívül az egyéb résztvevők tanácsokozási joggal
rendelkeznek. A személyi kérdésekben zárt ülést kell tartani, amelyen csak a
szervezeti egység rendes tagjai vehetnek részt.
d) Egyéb kérdésben a szakosztály, illetve telepgyűlés jelenlévő tagjainek 1/3-a
zárt ülés megtartását kérhetik.

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

20/2014.

2014.11.20

azonnal

36 főből 1 tartózkodással 35 fő
elfogadta

21/2014.

2014.11.20

Küldöttközgyűlés 1 tartózkodással elfogadta az alapszabály IV/8/f. pontjának
alábbi szövegszerű módosítását:
f) a tagnyilvántartás elveinek, adatainak meghatározása;
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály IV/8/k pont alábbi
szövegszerű módosítását:
k) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját
tagjával, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;

azonnal

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

22/2014.

2014.11.20

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály I/10. pontjának
alábbi szövegszerű módosítását:
Az Egyesület bármely szakosztálya, telepe (továbbiakban együttesen: szervezeti
egység) ill. tagja javaslata alapján más, a cél szerinti tevékenységét elősegítő
szervezet tagja lehet. A szervezetben való tagságáról az Elnökség dönt. Azon
szervezetek, amelyben az Egyesület tagsággal rendelkezik, az Egyesület
Szervezeti Működési Szabályzatában (továbbiakban SZMSZ) fel kell sorolni.

23/2014.

2014.11.20

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

24/2014.

2014.11.20

A Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály III/5. pontjának
azonnal
alábbi szövegszerű módosítását: A küldöttek küldötti jogukat csak személyesen
gyakorolhatják.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály IX/8/e pontjának alábbi azonnal
szövegszerű módosítását:
e) a még fennmaradó vagyont a Meteor Szervezetek Országos Szövetségének,
ennek hiányában a Magyar Természetjáró Szövetségnek kell átadni.

25/2014.

2014.11.20

A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály VI/10/a pontjának
azonnal
alábbi szövegszerű módosítását:
a)Az FB ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, valamint az FB tagjai beléphetnek
az Egyesület bármely helyiségébe, telepeire.

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

26/2014.

2014.11.20

A Küldöttgyűlés az elfogadott módosításokkal együtt egyhangúlag megszavazta azonnal
az eléterjesztett Alapszabályt.

36 főből 36 fő egyhangúlag
megszavazta.

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

01/2015

2015.05.13

02/2015.

2015.05.13

03/2015.

2015.05.13

04/2015.

2015.05.13

05/2015.

Határozat tartalma
Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadja (100%) Nagy Krisztinát
jegyzőkönyvvezetőnek
Küldöttkögyzűlés egyhangúlag (100%) megválasztja Aranyossyné Bondi
Juditot és Auer Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőknek

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadja
azonnal
36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadja

Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%) megválasztja Vámos Pétert és Dénes
Györgyöt szavazatszámláló bizottság tagjainak
Küldöttközgyűlés a 2015.04.27-én kézbesített megbízóban előterjesztett
napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag (100%) jóváhagyta.

azonnal

2015.05.13

Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az Egyesület 2014. évi
pénzügyi beszámolóját

azonnal

39 főből 39 fő egyhangúlag
elfogadja.

06/2015.

2015.05.13

azonnal

07/2015.

2015.05.13

08/2015.

2015.05.13

09/2015.

2015.05.13

10/2015.

2015.05.13

11/2015.

2015.05.13

Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az Egyesület mérlegét és
eredménykimutatását
Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja 4.492.403.-Ft
szennyvízkezelési céltartalék képzését a 2014-es évben
Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az Egyesület 2014. évi
közhasznúsági jelentését
Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja a 2015.
évi költségvetést
Küldöttközgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja az
Alapszabály módosítását
Küldöttközgyűlés kérje fel az Elnökséget, hogy a többes tagság szabályozását
vizsgálja meg újra: 9 igen, 21 nem, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el a
határozati javaslatot

39 főből 39 fő egyhangúlag
elfogadja.
39 főből 39 fő egyhangúlag
elfogadja.
39 főből 39 fő egyhangúlag
elfogadja.
39 főből 39 fő egyhangúlag
elfogadja.
37 főből 37 fő egyhangúlag
elfogadja.
37 főből 9 igen, 21 nem 7
tartózkodás mellett nem
fogadta el a Közgyűlés

azonnal

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

36 főből 36 fő egyhangúlag
elfogadja
39 főből 39 fő egyhangúlag
elfogadja.

Hat.száma

Hat.időpontja

01/2016.

2016.05.25

02/2016.

2016.05.25

03/2016.

2016.05.25

04/2016.

2016.05.25

05/2016.

2016.05.25

06/2016.

2016.05.25

07/2016.

2016.05.25

08/2016.

2016.05.25

09/2016.

2016.05.25

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja Nagy
azonnal
38 főből 38 fő egyhangúlag
Krisztinát jegyzőkönyv vezetőnek
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv azonnal
38 főből 38 fő egyhangúlag
hitelesítőknek Bánvölgyi Györgyöt és Kuhári Andrást
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja a
azonnal
38 főből 38 fő egyhangúlag
szavazatszámláló bizottság tagjaiként Vámos Pétert és Kun Györgyöt
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja ez előzetesen azonnal
38 főből 38 fő egyhangúlag
kiküldött napirendi pontokat (2.sz. melléklet)
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az
azonnal
41 főből 41 fő egyhangúlag
Egyesület szennyvízkezelési céltartalékra 2015-ben 5.778.000.-Ft összeget
elfogadta.
képez.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) , tartózkodás nélkül elfogadja az Egyesüleg azonnal
41 főből 41 fő egyhangúlag
2015. évi beszámolóját, mérlegét, eredmény kimutatását
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%), tartózkodás nélkül elfogadja az Egyesület azonnal
41 főből 41 fő egyhangúlag
Közhasznúsági jelentését (5.sz. melléklet)
elfogadta.
Küldöttgyűlés 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2016. évi
azonnal
41 főből 41 fő egyhangúlag
tagdíjemelési javaslatot, mely szerint a dolgozó 4.500.-Ft, a kedvezményes
elfogadta.
tagdíj pedig 1.500.-Ft
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%),tartózkodás nélkül elfogadja az Egyesület azonnal
41 főből 41 fő egyhangúlag
2016. évi költségvetését.
elfogadta.
Határozat tartalma

Hat.száma

Hat.időpontja

01/2017.

2017.05.29

02/2017.

2017.05.29

03/2017.

2017.05.29

04/2017.

2017.05.29

05/2017.

2017.05.29

06/2017.

2017.05.29

07/2017.

2017.05.29

08/2017.

2017.05.29

09/2017.

2017.05.29

10/2017.

2017.05.29

11/2017.

2017.05.29

12/2017.

2017.05.29

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) hozzájárul, hogy a Küldöttgyűlésről
azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
hangfelvétel készüljön
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja Nagy Krisztinát jegyzőkönyv
azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
vezetőnek
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja Vámos Pétert és Dénes Györgyöt azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
szavazatszámlálóknak
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja Dr. Végh Zsoltot és Dr. Bán
azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőknek
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az előzetesen kiküldött
azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
napirendet.
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az Egyesület 2016. évi
azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
beszámolóját
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az Egyesület 2016. évi Mérlegét, azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
Eredménykimutatását és Közhasznúsági jelentését.
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja, hogy az Egyesület 5.678.298.-Ft azonnal
54 főből 54 fő egyhangúlag
szennyvízkezelési céltartalékotképezzen.
elfogadta.
Küldöttgyűlés 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a 2017. évi
azonnal
56 főből 5 nem, 51 igen
tagdíjemelést, amely dolgozók esetében: 4.800.-Ft, a kedvezményes: 1.800.-Ft
szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadták
Küldöttgyűlés 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület
2018.01.01
56 főből 6 nem, 50 igen
2018. évi tagdíjra vonatkozó javaslatát, amely dogozó: 5.000.-Ft,
szavazattal, tartózkodás nélkül
kedvezményes: 2.000.-Ft
elfogadták.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadja az Egyesület 2017. évi
azonnal
56 főből 56 fő egyhangúlag
költségvetését.
elfogadta.
Küldöttgyűlés egyhangúlag (100%) elfogadta az Alapszabály Külddöttgyűlés azonnal
56 főből 56 fő egyhangúlag
elé terjesztett módosítását.
elfogadta.
Határozat tartalma

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

01/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat

02/2018.

2018.05.28

03/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta Nagy Krisztinát
jegyzőkönyv vezetőnek
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta szavazatszámláló
bizottság tagjaiként Vámos Pétert, Végh Zsoltot és Kuhári Andrást

04/2018.

2018.05.28

05/2018.

2018.05.28

06/2018.

2018.05.28

07/2018.

2018.05.28

08/2018.

2018.05.28

09/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőknek Solt Évát és Dr. Bán Lászlót
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület 2017.
évi beszámolóját
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület
Közhasznúsági jelentését
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Egyesület a
2017. évben 5.347.259.-Ft szennyvízkezelési céltartalékot képezzen.

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
azonnal
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
azonnal
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja az Egyesület 2018.
azonnal
évi költségvetését.
Küldöttgyűlés 6 nem szavazattal, 52 igen szavazat mellett, tartózkodás nélkül 2019. év
elfogadta a 2019. évi tagdíjakra tett javaslatot, mely szerint a dolgozói 5.200.-,
a kedvezményes tagdíj: 2.500.-Ft lesz

56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
56 főből 56 fő egyhangúlag
elfogadta
56 főből 52 igen, 6 nem
szavazat mellet elfogadva

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Auer Péter
jelölőlistára kerülését elnökségi tagként
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Dr. Bán László
jelölőlistára kerülését elnökségi tagként
Küldöttgyűlés 9 nem szavazattal 48 igen szavazat mellett, 0 tartózkodással
elfogadta Bánvölgyi György jelölőlistára kerülését elnökségi tagként

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
57 főből 57 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
57 főből 57 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
57 főből 48 igen, 9 nem
szavazattal elfogadta.

10/2018.

2018.05.28

11/2018.

2018.05.28

12/2018.

2018.05.28

13/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés 9 nem szavazattal 44 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadja Csete Gyuláné jelölőlistára kerülését elnökségi tagként

azonnal

14/2018.

2018.05.28

azonnal

15/2018.

2018.05.28

16/2018.

2018.05.28

17/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Hazai Istvánné
jelölőlistára kerülését elnökségi tagként
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Hegedűs Gyula
jelölőlistára kerülését elnökségi tagként
Küldöttgyűlés 13 nem szavazattal, 44 igen szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadta Rajnai Gitta jelölőlistára kerülését elnökségi tagként
Küldöttgyűlés 1 tartózkodás mellett, 56 igen szavazattal elfogadja Dénes
György jelölőlistára kerülését Felügyelő Bizottsági Tagként

18/2018.

2018.05.28

azonnal

19/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadja Kun György
jelölőlistára kerülését Felügyelő Bizottsági tagként
Küldöttgyűlés 1 tartózkodás mellett, 56 igen szavazattal elfogadja Dr. Sándor
Róbert jelölőlistára kerülését Felügyelő Bizottsági tagként

20/2018.

2018.05.28

Küldöttgyűlés 2 tartózkodás mellett, 55 igen szavazattal elfogadja Szekeres
Gábor jelölőlistára kerülését Elnökként.

azonnal

azonnal
azonnal
azonnal

azonnal

57 főből 44 igen, 9 nem
szavazattal, 4 tartózkodás
mellett elfogadva.
57 főből 57 fő egyhangúlag
elfogadta.
57 főből 57 fő egyhangúlag
elfogadta.
57 főből 44 igen, 13 nem
szavazattal elfogadva.
57 főből 56 igen, 1 tartózkodás
mellett elfogadva
57 főből 57 fő egyhangúlag
elfogadta.
57 főből 56 igen, 1 tartózkodás
mellett elfogadva
57 főből 55 igen, 1 tartózkodás
mellett elfogadva.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma
Küldöttgyűlés egyhangúlag, tartózkodás nélkül hozzájárul, hogy a
Küldöttgyűlésről hangfelvétel készüljön
Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza
Dénesné Mészáros Anitát jegyzőkönyv vezetőnek
Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza
Bánvölgyi Györgyöt és Dr. Bán Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőknek

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
azonnal
35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.

01/2019.

2019.05.30

02/2019.

2019.05.30

03/2019.

2019.05.30

04/2019.

2019.05.30

Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazza
Vámos Péter, Dénes Györgyöt és Kuhári Andrást szavazatszámlálóknak

azonnal

35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.

05/2019.

2019.05.30

Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja
az előzetesen kiküldött napirendet.

azonnal

35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.

06/2019.

2019.05.30

azonnal

07/2019.

2019.05.30

08/2019.

2019.05.30

09/2019.

2019.05.30

10/2019.

2019.05.30

Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy
dr. Sipos Ferenc részt vegyen a Küldöttgyűlésen
Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az
Egyesület 2018. évi beszámolóját
Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az
Egyesület 2018. évi Közhasznúsági jelentését.
Küldöttgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a
2019. évi egyesületi költségvetést.
Küldöttgyűlés 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az Egyesület
2020. évi tagdíját, amelynek mértéke: Rendes tagdíj: 5.500.-Ft, Kedvezményes
tagdíj: 3.000.-Ft

35 főből 35 fő egyhangúlag
elfogadta.
38 főből 38 fő egyhangúlag
elfogadta.
38 főből 38 fő egyhangúlag
elfogadta.
38 főből 38 fő egyhangúlag
elfogadta.
38 főből 34 igen, 4 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadva.

azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

Hat.száma

Hat.időpontja

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
A Küldöttgyűlés 18 igen szavazattal nem vette napirendre Rév Endre határozati azonnal
18 igen szavazattal nem
javaslatát.
fogadta el.
A Küldöttgyűlés 11 igen szavazattal nem fogadta el a napirend módosítási
azonnal
11 igen szavazattal nem
javaslatot, nem vette le napirendjéről a 6. napirendi pontot, amely az Elnöki
fogadta el.
tiszteletdíjat tárgyalja.
A Küldöttgyűlés 49 igen szavazattal 8 nem szavazat mellett megszavazta a
azonnal
49 igen szavazattal, 8 nem
kiküldött napirendet.
mellett elfogadta.
A Küldöttgyűlés 45 igen szavazattal, 5 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett
azonnal
45 igen szavazattal, 5 nem és 5
elfogadta az Egyesület 2019. évi beszámolóját.
tartózkodás mellett elfogadta.
Határozat tartalma

01/2020

2020.10.07

02/2020

2020.10.07

03/2020

2020.10.07

04/2020

2020.10.07

05/2020

2020.10.07

A Küldöttgyűlés 51 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
elfogadta az Egyesület 2019. évi Közhasznúsági jelentését.

06/2020

2020.10.07

A Küldöttgyűlés 50 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:A
azonnal
Küldöttgyűlés tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a
Szigetmonostori Erdei Telep Telepgyűlésének 11/2017.(VIII.19.) sz.
határozatát az előtakarékosság újabb 74 hónappal történő meghosszabbításáról
és a Céltartalék Alap további fenntartása tekintetében, és biztosítja, hogy az
annak kezelésével kapcsolatos eljárási rendet a Céltartalék Alap
megszüntetéséig vagy felhasználásáig mindvégig betartja.

50 igen szavazattal elfogadta.

07/2020

2020.10.07

A Küldöttgyűlés 51 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Szigetmonostori
azonnal
Erdei Telep 5/2020(VII.25.) sz. határozata figyelembe vételével az alábbi
határozatot hozta:Az elkülönített szennyvíz céltartalék számla feletti banki
rendelkezési jogot úgy határozza meg, hogy azon a banki aláírási joggal
legalább két telepi elnökségi tag rendelkezzen kizárólagosan, és azt csak ketten
együtt gyakorolhassák, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyesület és az
elkülönített számla zavartalan működtetéséhez szükséges, hogy két további
személy (a Meteor TTE ügyvezetője, ill. pénzügyi ügyintézője) is hozzáférjen,
aláírási jog nélkül.

51 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta.

azonnal

51 igen szavazattal, 3 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
A Küldöttgyűlés 47 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot azonnal
47 igen szavazattal, 4
hozta:A Küldöttgyűlés kötelezi az Elnökséget, hogy 2020. december 31-ig
tartózkodás mellett elfogadta.
dolgozza ki a határozatok és jegyzőkönyvek tagság számára történő
nyilvánosságra hozatalának módját és határidejét.
A Küldöttgyűlés 15 igen szavazattal, 9 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
azonnal
15 igen szavazattal, 9 nem és 1
nem fogadta el a Kun György által előterjesztett javaslatot, miszerint a
tartózkodás mellett nem
viharkárok költségeinek enyhítésére a szakosztályok befizetésének arányában
fogadta el.
Horány 2,47 MFt, Göd 1 MFt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kapjon
a központi tartalék terhére.
Határozat tartalma

08/2020

2020.10.07

09/2020

2020.10.07

10/2020

2020.10.07

A Küldöttgyűlés 30 igen szavazattal 4 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
azonnal
elfogadta, hogy a viharkárok költségeinek enyhítésére mindkét telep kapjon
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást a központi tartalék terhére a
következők szerint: Gödi Fészek 1,5 millió forint, Szigetmonostori Erdei Telep
1,5 millió forint.

30 igen szavazattal, 4 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadta.

11/2020

2020.10.07

24 igen szavazattal, 5 nem és 1
tartózkodás mellett nem
fogadta el.

12/2020

2020.10.07

A Küldöttgyűlés 24 igen szavazattal, 5 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett, azonnal
nem fogadta el azt a javaslatot, miszerint a viharkárok költségeinek enyhítésére
Horány 1,8 MFt, Göd 1,2 MFt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kapjon
a központi tartalék terhére.
A Küldöttgyűlés 15 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett
azonnal
nem szavazott meg titkos szavazást az elnöki tiszteletdíjról való döntésnél.

13/2020

2020.10.07

14/2020

2020.10.07

15/2020

2020.10.07

A Küldöttgyűlés 33 igen szavazattal az Egyesület elnökének havi bruttó 96 ezer azonnal
Ft tiszteletdíjat állapított meg, amely 2020-ban 6 hónap időtartamra, 2021-től
pedig teljes évre kerül kifizetésre.
A Küldöttgyűlés 34 igen szavazattal elfogadta az Egyesület 2020. évi
2020.01.01
költségvetését, kiegészítve a viharkárokra megszavazott módosítással.
A Küldöttgyűlés 15 igen szavazattal, 1 nem és 8 tartózkodás mellett nem
azonnal
fogadta el a módosító javaslatot, amely szerint 2021. évre a teljes árú
(dolgozói) tagdíj: 5.500.-Ft, a kedvezményes 3.000.-Ft legyen.

15 igen szavazattal, 5 nem és 1
tartózkodás mellett nem
fogadta el.
33 igen szavazattal elfogadta.

34 igen szavazattal elfogadta.
15 igen szavazattal, 1 nem és 8
tartózkodás mellett nem
fogadta el.

Hat.száma
16/2020

Hat.időpontja
2020.10.07

Határozat tartalma
A Küldöttgyűlés 27 igen szavazattal elfogadta 2021. évre a következő
tagdíjakat: teljes árú (dolgozói) tagdíj: 6.000.-Ft, kedvezményes tagdíj: 3.000.Ft

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
2021.01.01
27 igen szavazattal elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
46 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta.

1./2021(05.27.)

2021.05.27

A Küldöttgyűlés 46 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta a
szavazatszámláló bizottságot: Dénes György, Farkas László, Prukner Péter.

2./2021(05.27.)

2021.05.27

46 igen szavazattal elfogadta.

3./2021(05.27.)

2021.05.27

4./2021(05.27.)

2021.05.27

A Küldöttgyűlés egyhangúlag,46 igen szavazattal és a szavazati joggal nem
azonnal
rendelkezők egyetértésével elfogadta, hogy az ülésről kép és hangfelvétel
készüljön.
A Küldöttgyűlés 47 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta Horvát azonnal
Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek.
A Küldöttgyűlés 42 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett megválasztotta a
azonnal
jegyzőkönyv hitelesítőket: Bánvölgyi György és Bezur Andrea.

5./2021(05.27.)

2021.05.27

A Küldöttgyűlés 40 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett megválasztotta
Szekeres Gábort levezető elnöknek.

azonnal

40 igen szavazattal, 2 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta.

6./2021(05.27.)

2021.05.27

A Küldöttgyűlés 36 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett megszavazta, hogy
Horvát Ágnes javaslatát felvegyük a napirendre.

azonnal

36 igen szavazattal, 6 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta.

7./2021(05.27.)

2021.05.27

8./2021(05.27.)

2021.05.27

9./2021(05.27.)

2021.05.27

A Küldöttgyűlés 47 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Horvát
azonnal
Ágnes javaslatával kiegészített napirendet.
A Küldöttgyűlés 43 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja az
azonnal
Egyesület kiküldött melléklet szerinti 2020. évi Beszámolóját (Mérleg /
Eredménykimutatás / Kiegészítő melléklet / Közhasznúsági melléklet).
A Küldöttgyűlés 41 igen, 3 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadja az Egyesület azonnal
kiküldött melléklet szerinti 2021. évi költségvetését, az alábbi kikötéssel:a
Szigetmonostori Erdei Telep vonatkozásában, az egyesületi költségvetésben
szereplő három költségvetési alternatíva közül az képezi az egyesületi
költségvetés érvényes részét, amelyet a Szigetmonostori Erdei Telep
telepgyűlése a három alternatíva közül megszavaz.

47 igen szavazattal elfogadta.
42 igen szavazattal, 2 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta.

47 igen szavazattal elfogadta.
43 igen szavazattal, 2 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadta.
41 igen szavazattal, 3 nem és 4
tartózkodás mellett elfogadta.

Hat.száma

Hat.időpontja

Határozat tartalma

Hat.hatályba
Szavazati arány
lépése
azonnal
14 igen szavazattal, 29 nem és
4 tartózkodás mellett elvetette.

10./2021(05.27.) 2021.05.27

A Küldöttgyűlés 14 igen, 29 nem és 4 tartózkodás mellett Horvát Ágnes
módosító javaslatát elvetette.

11./2021(05.27.) 2021.05.27

A Küldöttgyűlés 19 igen, 25 nem és 4 tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés
Farkas Laci javaslatát nem fogadta el.

azonnal

19 igen szavazattal, 25 nem és
4 tartózkodás mellett elvetette.

12./2021(05.27.) 2021.05.27

A Küldöttgyűlés 38 igen, 2 nem és 7 tartózkodás mellett a Küldöttgyűlés az
azonnal
elhangzott határozatot elfogadta és azonnal hatályba is lépett. A határozat
szövege: A Küldöttgyűlés jelen határozatával úgy dönt, hogy a küldöttgyűlési
meghívót a napirenddel, valamint mindazon írásos anyagokkal, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a küldöttek a tárgyalni kívánt anyagokról az álláspontjukat
kialakíthassák, legkésőbb 15 nappal a küldöttgyűlés időpontja előtt kézbesíteni
kell. A küldöttek határozati javaslatokat, újabb napirendi pontokat, a
meghirdetett időpont előtt legkésőbb 7 nappal tehetnek, amelyeket az ügyvezető
köteles 1 munkanapon belül továbbítani minden küldött felé, hogy az Elnökség
és a küldöttek tanulmányozhassák.

38 igen szavazattal, 2 nem és 7
tartózkodás mellett elfogadta.

