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Közgyűlés 

 
 

HATÁROZATOK 
 
 
 
12/2022. (XI.10.) számú határozat 
A 2022. november 10-i ülés levezető elnökéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta De Blasio 
Antonio Giovannit a közgyűlés levezető elnökének. 
 
13/2022. (XI.10.) számú határozat 
A 2022. november 10-i ülés jegyzőkönyvvezetőjéről  
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Nagy 
Zsuzsannát a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
14/2022. (XI.10.) számú határozat 
A 2022. november 10-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőiről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Gerőcs 
Katalint és Dr. Kovács Évát a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőinek. 
 
15/2022. (XI.10.) számú határozat 
A 2022. november 10-i ülés napirendjéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az ülés napirendjét 
elfogadta. 

1) Mosonmagyaróvár Város felvétele az egyesületbe 
2) Az egyesület 2023. évi társadalmi elnökének megválasztása 
3) 2022. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
4) 2022. évi pénzügyi tájékoztató elfogadása 
5) 2023. évi programterv elfogadása 
6) 2023. évi tagdíj meghatározása 
7) 2023. évi költségvetési terv elfogadása 
8) Egyebek 
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16/2022. (XI.10.) számú határozat 
Mosonmagyaróvár város csatlakozási kérelméről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megszavazta 
Mosonmagyaróvár Város felvételét az egyesületbe. 

 
17/2022. (XI.10.) számú határozat 
Az egyesület 2023. évi társadalmi elnökéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megszavazta Baja 
városát és Nyirati Klára polgármester asszonyt az egyesület 2023. évi társadalmi elnökének. 
 
18/2022. (XI.10.) számú határozat 
Az egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2022. évi 
tevékenységről szóló beszámolót.  
 
19/2022. (XI.10.) számú határozat 
Az egyesület 2022. évi pénzügyi tájékoztatójáról 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2022. évi 
pénzügyi tájékoztatót.  
 
20/2022. (XI.10.) számú határozat 
Az egyesület 2023. évi programtervéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2023. évi 
programtervet. 
 
21/2022. (XI.10.) számú határozat 
A tagdíj 2023. évi mértékéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással 160.000. Ft/év/tagváros 
összegben állapítja meg a 2023. évi tagdíjat.  
 
22/2022. (XI.10.) számú határozat 
Az egyesület 2023. évi költségvetési tervéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2023. évi 
költségvetési tervet. 
 
 
 


