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Küldöttgyűlési határozatok 

2013. április 25. 

 

1./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Makovi Györgyöt a 

küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

2./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Bartyik Mihály és 

Kovács Imre Gábor küldötteket jegyzőkönyv hitelesítőknek. 

 

3./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta a napirendi pontokat, 

továbbá Kárpáti Zoltán megyei elnök azon javaslatát, hogy a harmadik napirendi 

pontot „az Etikai Bizottság elnökének beszámolója a 2012. évi etikai ügyekről” 

tárgyalják meg először. 

 

4./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta Omischl Sándor 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet Etikai Bizottság elnöke által, az Etikai Bizottság 

2012. évi tevékenységéről, adott beszámolót. 

 

5./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 12 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta Kárpáti Zoltán megyei 

elnök által előterjesztett, az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnökségének 2012. évi 

tevékenységéről adott beszámolóját. 

 

6./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta Kárpáti Zoltán megyei 

elnök, az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2012. év tervteljesítéséről adott beszámolóját. 

 

7./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta Bartyik Mihály SZVMSZK 

Fejér Megyei Szervezete Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének, a PEB 2012. évi 

tevékenységéről adott beszámolóját. 

 

8./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta az SZVMSZK Fejér 

Megyei Szervezete 2012. évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét a következő 

számadatokkal: az ezközök összesen 11.576e Ft., a források 11.576e Ft. az eredmény -

10.502eFt. 

 

9./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással elfogadta az SZVMSZK Fejér 

Megyei Szervezete “Kiváló Vagyonőr” kitüntetés Szabályzat módosítását. 
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10./2013. (04. 25.) számú küldöttgyűlési határozat 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete küldöttgyűlése 8 igen -3- nem (Filkorn József, 

Kárpáti Zoltán, Prépost Tibor) és -0- tartózkodással elvetette azt a javaslatot, hogy az 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2013. évi költségvetésének 8MFt,-ra tervezett 

tiszteletíj kerete csökkentésre kerüljön. 

 

11./2013. (04.25.) számú küldöttgyűlési határozat 

A küldöttgyűlés 9 igen -1- nem(Prépost Tibor) és -1- tartózkodással (Filkorn József) 

elfogadta az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2013. évi költségvetését. 

 

 

 

 

Kárpáti Zoltán sk. 

megyei elnök 


