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A közgyűlés 2021. évi határozatai 

 

1/2021 sz. KGY határozat (2021.május 27.) 

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés 1. 

napirendjét azaz az Elnökség 2020. évi tevékenységről szóló beszámolóját. 

 

2/2021 sz. KGY határozat (2021.május 27.) 

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés 2. 

napirendjét, azaz az Elnökség 2020. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény 

kimutatás) szóló beszámolóját. 

 

3/2021 sz. KGY határozat (2021.május 27.) 

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés 3. 

napirendjét, azaz a Felügyelő bizottság beszámolóját. 

 

4/2021 sz. KGY határozat (2021.május 27.) 

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés 4. 

napirendjét, azaz a szövetség 2020. évről szóló közhasznúsági mellékletét. 

 

5/2021 sz. KGY határozat (2021.május 27.) 

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés 5. 

napirendjét, azaz a szövetség 2021. évi programját. 
 

6/2021 sz. KGY határozat (2021.május 27.) 

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés 6. 

napirendjét, azaz A szövetség 2021. évi költségvetésének módosítását. 
 

7/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag Salga Pétert választotta 

levezető elnöknek. 

 

8/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője - tartózkodás és ellenszavazat nélkül -Fidel-Mészáros 

Zsuzsanna, hitelesítői Jezerniczky Attila és Bernárd János. 

 

9/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül -, megválasztott tisztségviselői: Vadóc László 

Mandátumvizsgáló, Szavazatszámlálók: Jezerniczky Attila és Papp Csaba. 
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10/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A levezető elnök a szavazást követően megállapította, hogy a javasolt napirendeket 25 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a közgyűlés az alábbiak szerint:  

1. A szövetség 2022-től érvényes tagdíja mértékének meghatározása; 
2. A szövetség 2022. évi költségvetése; 
3. Tisztújítás 
4. Tagfelvétel; 
5. A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók munkájának elismerése; 

 

11/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A szövetség 2022-tól érvényes tagdíja mértékének meghatározása szerint az éves tagdíj 2022-

ben 10.000 Ft, azaz tízezer forint. A javaslatot a 25 fős közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül egyhangúlag elfogadta. 

 

12/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A közgyűlés a szövetség 2022. évi költségvetését tartózkodás és ellenszavazat nélkül 25 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

13/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A szavazó listát az alábbiak szerint fogadta el a testület: 

Elnök jelölt: Czene Attila 

Alelnök jelölt: Ribár Zsuzsanna 

Alelnök jelölt: Péter Zoltán 

Alelnök jelölt: Schneider Béla 

Elnökségi tagjelöltek 5 helyre: Bernárd János 

 Dechert Áron 

 Domokos András 

 Félegyházi Éva 

 Kósa István 

 Kőházi Ádám 

 Mészárosné Gilicze Katalin 

 Süli András 

 Torma László 

Felügyelő Bizottság tagjelöltek 5 helyre: Honti Pál 

 Simó József 

 Szakál Lajos 

 Szénási Tibor 

 dr. Tóth Miklósné 
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14/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A közgyűlés Czene Attilát 27 igen szavazattal elnöknek, Ribár Zsuzsannát 24 igen szavazattal 

általános alelnöknek, Péter Zoltánt 24 igen szavazattal gazdasági alelnöknek, Schneider Bélát 

24 igen szavazattal szakmai alelnöknek, elnökségi tagoknak 19 igen szavazattal Bernárd Jánost, 

22 igen szavazattal Félegyházi Évát, 16 igen szavazattal Kósa Istvánt, 21 igen szavazattal Süli 

Andrást és 17 igen szavazattal Torma Lászlót, felügyelő bizottsági tagoknak 23 igen szavazattal 

Honti Pált, 22 igen szavazattal Simó Józsefet, 22 igen szavazattal Szakál Lajost, 22 igen 

szavazattal Szénási Tibort és 23 igen szavazattal dr. Tóth Miklósnét választotta. 

 

15/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség rendes tagnak való felvételét a közgyűlés - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

16/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A Magyar Lovas Szabadidősport Szövetség rendes tagnak való felvételét a közgyűlés - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

17/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A Magyar Funkcionális Fitnesz Szövetség rendes tagnak való felvételét a közgyűlés - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

18/2021. sz. KGY határozat (2021.december 09.) 

A Szenior Tenisz Szövetség rendes tagnak való felvételét a közgyűlés - tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

 


