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Közgyűlése  

 
HATÁROZATOK 

 
 
 
1/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2022. április 21-i ülés levezető elnökéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta De Blasio 
Antonio Giovannit a közgyűlés levezető elnökének. 
 
 
2/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2022. április 21-i ülés jegyzőkönyvvezetőjéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Nagy 
Zsuzsannát a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
 
3/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2022. április 21-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Gerőcs 
Katalint a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 
 
 
4/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2022. április 21-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Östör 
Annamáriát a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének. 
 
 
5/2022. (IV.21.) számú határozat 
Az előzetesen kiküldött napirendhez érkező 1. számú módosító javaslatról 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta az 1. számú 
módosító javaslatot. 

„Az egyesület felügyelő bizottsága elnökének megválasztása” 
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6/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2022. április 21-i ülés napirendjéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az ülés napirendjét 
elfogadta. 

1) Döntés tagfelvételi kérelmekről 
2) 2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 
3) 2021. évi forgalmi kimutatás elfogadása 
4) Az egyesület felügyelő bizottsága elnökének megválasztása 
5) Egyebek 

 

 
7/2022. (IV.21.) számú határozat 
Dunaszerdahely tagfelvételi kérelméről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megszavazta 
Dunaszerdahely felvételét az egyesületbe. 
 
 
8/2022. (IV.21.) számú határozat 
Kecskemét tagfelvételi kérelméről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megszavazta Kecskemét 
felvételét az egyesületbe. 
 
 
9/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2021. évi éves beszámoló és közhasznúsági melléklet anyagáról 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2021. évi 
éves beszámoló és közhasznúsági melléklet anyagát.  
 
 
10/2022. (IV.21.) számú határozat 
A 2021. évi forgalmi kimutatásról 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2021. évi 
forgalmi kimutatást.  
 
 
11/2022. (IV.21.) számú határozat 
A felügyelő bizottság elnökéről 
A közgyűlés 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Bús 
Ottót a felügyelő bizottság elnökének. 
 


