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H A T Á R O Z A T A I 

 
 
 

26/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Telek György küldött mandátumát, aki 
nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
75 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

27/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Ódor Zsolt küldött mandátumát, aki nem 
hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
75 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

28/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta Nyulász János küldött mandátumát, aki 
nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  
 
75 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

29/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta Ponyiczki Pálné és 
Odrolané Nemecz Ágnes asszonyokat a jegyzıkönyv vezetésével. 
 
75 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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30/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzıkönyv 
hitelesítésével Prépost Tibor és Szécsi György urakat. 
 
75 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

31/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés Hegyi Zsoltnak a felügyelı bizottság tagjának 
javaslatára úgy határozott, hogy a felügyelı bizottság beszámolóját elsı 
napirendi pontként megvitatja. 
 
35 fı igen, 29 fı ellenszavazat és 3 fı tartózkodás mellett 
 

32/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés úgy határozott, hogy a 15/2007. (05. 31.) számú 
országos küldöttgyőlési határozatot hatályában fenntartja. 
 
78 fı igen, 4 fı ellenszavazat és 2 fı tartózkodás mellett 
 

33/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos Küldöttgyőlés úgy határozott, hogy a felügyelı bizottság elnökének 
megválasztásával folytatja ülését. 
 
66 fı igen, 6 fı ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
 

34/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Dr. Király László - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára felkerüljön. 
 
79 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

35/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 
Az Országos küldöttgyőlés úgy döntött, hogy Bittó Ferenc - a Választási 
szabályzat 226. pont c.) alpontja alapján – a jelölılistára felkerüljön. 
 
78 fı igen, ellenszavazat nélkül, 2 fı tartózkodás mellett 
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36/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos Küldöttgyőlés elfogadta - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 
2/3-os minısített többségével - az Elnökség által elıterjesztett a kamara 
Alapszabályára vonatkozó módosítási javaslatot, és egyben úgy határozott, hogy 
az Alapszabálynak az elektronikus szavazásra vonatkozó rendelkezései a 
felügyelı bizottságra, valamint az országos etikai bizottságra is kiterjedjenek. 
 
74 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

37/2007. (11. 30.) számú országos küldöttgyőlési határozat 
 

Az Országos Küldöttgyőlés - a jelenlévı küldöttek nyílt szavazásával, 2/3 
minısített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2007. évi költségvetés- 
módosítási tervezetét. 
 
74 fı igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
 
 
 
 dr. Hártó Zsolt 
                                                                                                fıtitkár 
 

látta: 
 
 

Német Ferenc 
                      elnök 
 


