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1./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: A javaslatot a közgyűlés megtárgyalta és 

egyhangúlag megszavazta a közgyűlés tisztségviselőit. 

2./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: A javaslatot a közgyűlés megtárgyalta és 
egyhangúlag megszavazta a napirendi pontokat. 

3./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: Az elnök személyéről történő szavazás nyílt módon 
történik. 

4./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: Az elnök személyének Száraz Istvánt a Közgyűlés a 
fentiekszerint megválasztotta. 

5./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: A titkár személyének Szeift Ákost a Közgyűlés 
egyhangúlag megválasztotta. 

6./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: Az elnökségi tagok személyét a Közgyűlés a fentiek 
szerint megválasztotta: Zsid Ferenc, Novák Tibor, Jónap Gergő. 

7./2016 (06.21.). sz. közgyűlési határozat: Az Felügyelő bizottsági tagok személyét a Közgyűlés 
a fentiek szerint megválasztotta: elnök: Molnár Dániel, tagok: Lévai Lóránt, Márton Attila. 

 

1./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető 
elnöknek Száraz Istvánt, jegyzőkönyv vezetőnek Szeift Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Proksza Tamást és Novák Tibort. 

2./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő 
bizottság elnökének beszámolóját. 

3./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Digitális 
szakosztály vezetőjének beszámolóját. 

4./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Military 
szakosztály vezetőjének írásbeli beszámolóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a telephelyek 
beszámolóját. 

6./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 5 / 10 szavazat aránnyal elutasította a 
szemétszállítás megrendelését. 

7./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az értékelést. 

8./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: 1 fő tartózkodásával, 14 fő támogató szavazatával 
megszavazta a projektekről való beszámolókat. 

9./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy az 
érintett, tagdíjat nem fizető tagok előzetes felszólítás után, 2016.11.30-án törlésre kerüljenek. 

10./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy Fenyő 
Gábor pártoló tagságiviszonyba kerüljön át.  
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11./2016 (11.15.). sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza a következő 
közgyűlés időpontját, mely 2017. január 31-én lesz. 

 

1./2017 (04.11.) sz. közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek Száraz Istvánt, jegyzőkönyv 
vezetőnek Szeift Ákost, a jegyzőkönyv hitelesítésére Lázin Miklóst és Csapó Istvánt. 

2./2017 (04.11.) sz. közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egy tartózkodással elfogadja az Elnöki beszámolót. 

3./2017 (04.11.) sz. közgyűlési határozat: 
A közgyűlés 1 fő nem, 2 fő tartózkodással elfogadta a 2016. évi pénzügyi beszámolót. 

4./2017 (04.11.) sz. közgyűlési határozat: 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017. évi pénzügyi tervet. 

5./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: Az elnök személyének Száraz Istvánt a Közgyűlés a 
fentiek szerint megválasztotta. 

6./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: A titkár személyének Szeift Ákost a Közgyűlés 
egyhangúlag megválasztotta. 

7./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: Az elnökségi tagok személyét a Közgyűlés a fentiek 
szerint megválasztotta: Zsid Ferenc, Kúti Sándor, Jónap Gergő. 

8./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat:  
Közgyűlés a fentiek szerint megválasztotta: 
A Felügyelőbizottság elnöke: Kis István 
A Felügyelőbizottság tagjai: András Lajos, Lázin Miklós 

9./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: Közgyűlés a fentiek szerint megszavazta a 
szakosztályok elrendezését az alábbiak szerint: 32 mellette, 1 fő tartózkodással. 

10./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: Közgyűlés a fentiek szerint megszavazta a 
szakosztályok vezetőit. 

11./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 27 mellette, 0 ellene, 6 fő tartózkodással 
elfogadta a telephelyekről való beszámolókat. 

12./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 16 mellette, 6 ellene, 9 fő tartózkodással 
elfogadta a Szentendrei klubhelyiség szerződésének meghosszabbítását. 

13./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés 17 mellette, 8 ellene, 6 fő tartózkodással 
elfogadta a gerecsei telephely kivonuló szolgálatával való együttműködést, a teljes összeget a 
Klub fizeti. 

14./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta hogy a kérdés a 
következő közgyűlésen kerüljön megtárgyalásra. 

15./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta hogy Szabó Erik 
pártolói tagságba kerüljön. 
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16./2017 (04.11.). sz. közgyűlési határozat: a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a kérdés 

később kerüljön megtárgyalásra. 


