
10. sz. napirendi rront: 
'risztségviselők l,álasztása. Ügnvezetők és féltigl,elő bizottsági ta_eok választása

A levezető elnök: a jelenlegi vezetés szívesen vinné tovább az ügyeket, Nagy Lászlő tavaly lett
megválasztva, aző mandátuma nem járt le, róla nem kell szavaui.
Van- esetleg valaki, aki szeretne ügyvezető lenni? Nincs.

A levezető elnök szavazásra bocsáj§a a kérdést, elfogadja-e a taggólés Hankó Zalánt a következő 5

évben ügrvezetőnek.

A jelen lévő tagok 661 igen szavazatta|,10 ellenszavazattat,42 tartőzkodás mellett meghozták az alábbi

Íon02l. sz. határozatot:

A tagg.v-űlés 66l igen, l0 nem és .l2 tartózkorlással megszalazta Hankó Zoltánt a következő
5 él,re üglr,ezetőnek, nrai naptól, együttes aláírási joggal.

A levezető elnök szavaÁsra bocsájtja a kérdést, elfogadja-e a taggyűlés Kiss Gábort a következő
5 évben ügrvezetőnek.

A jelen lévő tagok ó50 igen szavazaLtal,0 ellenszavazattal, 63 tartózkodás mellett meghoáák az alábbi

11 /2821. sz. határozatot:

A taggy,űlés 650 igen, 0 nem és 63 tartózkodással megszavazta Kiss Gábort a köl,etkező 5 évre
ü g.v_r,ezető n e k. nr ai na ptól, eg1, ü ttes alái rási j oggal.

A levezető elnök: a felügyelő bizottság válasnásáről elöljráróban annyit, hogy Román Dezső, akitagsa
volt a felügyelő bizottságnak, jelenleg családi okok miatt nem tud jelen lenni, de adott ery nyilatkozatot,
hogy jelölése esetén vállalja a tisáséget.
Kéri,jelentkezzenekazok, akik vállalnr{k ezt a feladatot Szabó József, Szabados Györry, Hajdú Mihály,
Kecskés Mihály,Ivicsics András, Laczkő Imre, Orosz Antal

A levezető elnök szavazásra bocsájtja a kérdést, elfogadja-e a taggyűlés, hogy Szabó Józsefa következő
idószakban ellr{ssa a felügyelö bizottságban a munkáját.

A jelen lévő tagok 703 igen szavazattal,O ellenszavazattal,10 tartózkodás mellett meghoáák azalábbi

12 í2ü?1. sz. határozatot:

A tagg1,,űlés 703 igen,0 nem és 10 tartózkoclással nregszavazta Szabó Józseí'et a ktivetkező 5 ér,re
a felügy,elő tlizrrttság tagiának.

A levezető elnök szavazásrabocsájtja a kérdést, elfogadja-e a taggyílés, hogy Laczkó Imre a következő
időszakban ellássa a felügyelő bizottságban a munkáját.
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