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1./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta Lászlóné Horváth Ilona 
mandátumának érvényességét. 
 
2./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Lászlóné Horváth 
Ilonát a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 
 
3./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés 11 igen -0- nem és -0- tartózkodással megválasztotta Dániel Imre és Makovi 
György urakat a küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek. 
 
4./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés 12 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta Kováts Tarsoly Gábor úr 
mandátumának érvényességét. 
 
5./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés 13 igen -0- nem és -0- tartózkodással megszavazta Nemes János úr 
mandátumának érvényességét. 
 
6./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
7./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta, hogy a napirendi 
pontokhoz a hozzászólások maximális ideje 3 perc legyen. 
 
8./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata  
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta a Beszámolót. 
 
9./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata 
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta Kovács Imre 
megyei elnök által előterjesztett beszámolót az elnökség 2018. évi tevékenységéről.  
 
10./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata 
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta az SZVMSZK Fejér 
Megyei Szervezete 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
 



11./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata 
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta az SZVMSZK Fejér 
Megyei Szervezete 2018. évi egyszerűsített beszámolóját, mérleg és eredmény levezetését. 
 
12./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata 
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta az SZVMSZK Fejér 
Megyei Szervezete 2019. évi költségvetési tervét. 
 
13./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata 
Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet küldöttgyűlése egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- 
tartózkodással elfogadta Prépost Tibor PEB elnök által előterjesztett a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság 2018. évi munkájáról adott beszámolóját. 
 
14./2019. (05. 27.) küldöttgyűlés határozata 
A küldöttgyűlés egyhangú, 14 igen -0-nem és -0- tartózkodással elfogadta az Etikai Bizottság 
beszámolóját. 
 
 

 

 

 

 

 

Kovács Imre sk. 

megyei elnök 


