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127./2017. (07. 19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta Kárpáti Zoltán 

urat a küldöttgyűlés levezető elnökének, az elnökválasztás napirendi pontjáig. 

 

128./2017. (07. 19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Lászlóné 

Horváth Ilonát a rendkívüli küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

129./2017.(07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Molnár Jenő 

urat és Kovács Tarsoly Gábor urat a rendkívüli küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 

 

130./2017.(07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés egyhangú, 13 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a 

napirendi pontokat. 

 

131./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta, hogy Kovács 

Imre Gábor úr felkerüljön az elnökjelölt szavazó lapjára. 

 

132./2017.(07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen szavazattal -0- nem és -0- tartózkodással, egy érvénytelen 

szavazattal megválasztotta Kovács Imre Gábor urat az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet 

elnökének. 

 

133./2017.(07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 8 igen szavazattal -5- nem és -0- tartózkodással, elfogadta az 

elnökség létszámának csökkentését.  

 

134./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta, hogy Pongrácz 

Ernő úr felkerüljön az alelnökjelölt szavazó lapjára. 

 

135./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 10 igen -2- nem és -1- tartózkodással megszavazta, hogy Makovi 

György úr felkerüljön az alelnökjelölt szavazó lapjára. 

 

136./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 8 igen szavazattal -5 nem és -0- tartózkodással, megválasztotta  

Pongrácz Ernő urat az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet alelnökének. 

 

137./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta, hogy Lászlóné 

Horváth Ilona felkerüljön a jelölő listára. 



138./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 11 igen szavazattal -2- nem és -0- tartózkodással, megválasztotta  

Lászlóné Horváth Ilonát az Etikai Bizottság tagjának. 

 

139./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen szavazattal -0- nem és -0- tartózkodással, megszavazta, 

hogy a személyre szóló tiszteletdíjak kifizetésében csak a küldöttgyűlés dönthessen. 

 

140./2017. (07.19.) számú rendkívüli küldöttgyűlés határozat 

A rendkívüli küldöttgyűlés 13 igen szavazattal -0- nem és -0- tartózkodással, megszavazta, 

hogy Szőke István úr vegyen részt a DVKEF munkájában. 
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