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H A T Á R O Z A T A I 

 

 

 

1/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Dr. Juhász József küldött mandátumát, aki 

nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

 

89 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

2/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Urbán Lajos küldött mandátumát, aki nem 

hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

 

90 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

3/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Dr. Fekecs Dénes küldött mandátumát, aki 

nem hozott magával szakmai vagy kamarai tagsági igazolványt.  

 

91 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta Dr. Himer Beátát és 

Baricza Andreát a jegyzőkönyv vezetésével. 

 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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5/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az elnök javaslatára megbízta a jegyzőkönyv 

hitelesítésével Prépost Tibor és Dr. Koi László urakat. 

 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

6/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a küldöttgyűlés meghívójában szereplő 

napirendet. 

 

92 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

7/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2009. évi rendes 

küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

8/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2009. évi rendes küldöttgyűlés óta 

eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

9/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

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

minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2009. évi gazdálkodási 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

10/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

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

minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2009. évi számviteli 

törvény szerinti (mérleg) beszámolóját. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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11/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

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

minősített többséggel - elfogadta az országos szervezet 2010. évi pénzügyi terv 

formában beterjesztett költségvetését. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

12/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2009. évi rendes 

küldöttgyűlés óta eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

13/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

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

minősített többséggel - elfogadta az országos elnökség Alapszabályt módosító 

indítványát. 

 

104 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

14/2010. (05. 28.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadja a magánbiztonságra vonatkozó jogszabály 

koncepcióját. 

 

107 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 dr. Hártó Zsolt 

                                                                                                főtitkár 

látta: 

 

 

Német Ferenc 

                      elnök 
 


