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H A T Á R O Z A T A I  
 

1/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

34 fő igen  ellenszavazat  tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta 

jegyzőkönyvvezetőnek Velcsev Évát. 

 

2/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat 

34 fő igen  ellenszavazat  tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta 

jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hártó Zsoltot. 

 

3/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen  ellenszavazat tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Gyöngy Ernőt. 

 

4/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen  ellenszavazat tartózkodás  

Az Országos Küldöttgyűlés a levezető elnök javaslatával egyetértve elfogadta jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Rohánszky Mihályt. 

 

5/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta a napirendet. 

 

6/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

 

7/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

29 fő igen 5 fő ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2018. évi rendes küldöttgyűlés óta 

eltelt év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

 

8/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

30 fő igen 4 fő ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés az Elnökségnek a 2018. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt év 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
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9/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

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

többséggel - elfogadta az országos szervezet 2018. évi gazdálkodási tevékenységéről 

szóló beszámolót. 
 

10/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés a Kamara 2018.december 31-i fordulónappal készített 2018. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját 24.802 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 57.879 eFt egyező 

eszköz-forrás mérlegfőösszeggel (saját tőke értéke 16.463. eFt) elfogadta.  

 

11/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

33 fő igen ellenszavazat 1 fő tartózkodás 

Az elnökség által beterjesztett 2019. évre vonatkozó költségvetési javaslathoz Prépost Tibor 

országos küldött egységes szerkezetben módosító javaslatot nyújtott be. 

Az Országos Küldöttgyűlés elfogadta Prépost Tibor országos küldött által, az országos 

szervezet 2019 évi költségvetésére vonatkozó, egységes szerkezetben benyújtott 

előterjesztést. 

 

12/2019. (05.24.) számú országos küldöttgyűlési határozat. 

34 fő igen ellenszavazat tartózkodás 

Az Országos Küldöttgyűlés az Etikai Bizottságnak a 2018. évi rendes küldöttgyűlés óta eltelt 

év munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 
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       elnök 


