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H A T Á R O Z A T A I  
 

1/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

40 fő igen  ellenszavazat  tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadja, hogy Petrina Miklós visszavonta az országos küldötti 

mandátumáról történő lemondását. 

 

2/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

41 fő igen  ellenszavazat  tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés tudomásul veszi a Fejér megyei szervezetnek Kárpáti Zoltánnal 

kapcsolatos döntését. 

 

3/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

42 fő igen  ellenszavazat  tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta 

jegyzőkönyvvezetőnek Velcsev Évát és dr. Hártó Zsoltot. 

 

4/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen  ellenszavazat tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Gyöngy Ernőt és Rohánszky Mihályt. 

 

5/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a napirendet. 

 

6/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a hozzászólások ideje 3 perc. 

 

7/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Rohánszky Mihálynak az Országos Választási 

Bizottság elnökére vonatkozó jelölőlistára kerülését. 

 

8/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés az Országos Választási Bizottság elnökének Rohánszky Mihályt 

választotta. 
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9/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2017. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt év 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

10/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés - a jelenlévő küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 minősített 

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2017. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves (mérleg) beszámolóját. 

 

11/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

24 fő igen 12 fő ellenszavazat 6 fő tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés nem fogadta el az országos szervezet 2018. évi pénzügyi terv 

formában beterjesztett költségvetését. 

 

12/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

30 fő igen 10 fő ellenszavazat 2 fő tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2017. évi rendes küldöttgyűlés óta 

eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

13/2018. (05.25.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

42 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2017. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 

év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
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