
 
 

Határozati javaslatok a HSHE 2021-06-18-ai közgyűlésére 

 
A tagok ezen határozati javaslatokra az „igen” vagy a „nem”, illetve a „tartózkodom” 
szó aláhúzásával tudnak állást foglalni. A kitöltött határozati javaslatokat Szilágyi 
Bertalan e-mail címére kell megküldeni. (szilagyi.bertalan@hht98.hu)  

 

1/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással úgy döntött, 
hogy a közgyűlés levezető elnöke Sámóczi István legyen.   
 
Igen                                                 Nem                                  tartózkodom   
 

 

2/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a napirendet 
és Sámóczi István levezető elnök ügyrendi javaslatait jóváhagyta. Közgyűlés 
jegyzőkönyvét Szilágyi Bertalan készítse, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Bohus 
György és Lukács Tamás legyenek. 
 
Igen                                             Nem                                     tartózkodom 
 

3/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
Igen                                            Nem                                      tartózkodom 
 

4/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 
2020-as munkáról szóló beszámolót. 
 
 
Igen                                            Nem                                        tartózkodom 
       

              

5/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az 
elnök úr tájékoztatását, és a költségvetés tervezetet.  
 
Igen                                          Nem                                           tartózkodom 
 

6/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés 1 fő tartózkodás mellett egyhangú 
szavazással elfogadta, hogy tegyünk eleget a bíróság kérésének. 
 
Igen                                          Nem                                           tartózkodom 
 

7/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta 
azt, hogy a változást bejelentő nyomtatványban mellőzzük a cél módosítására 
vonatkozó szövegrészt. 
 
Igen                                          Nem                                           tartózkodom 
 



8/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadta Sámóczi 
István javaslatát az Alapszabály I/5/B. és C pontjának módosítására nézve. 
 
Igen                                                 Nem                       tartózkodom 
 

9/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés az Alapszabály II/4./e./ pontjának 
módosítását az előterjesztett szöveggel megegyezően elfogadta.  
 
Igen                                        Nem                                            tartózkodom  
 

10/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés az alapszabály VI/2./ pontjának 
módosítását az előterjesztett szöveggel egyezően elfogadta. 

Igen                                              Nem                                 tartózkodom 

11/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadta az 
Alapszabály III/A./12./ pontjának módosítását, úgy, hogy az észrevételek kerüljenek 
beépítésre Légmán Miklós által. 

Igen                                                Nem                                   tartózkodom 

12/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a Légmán Miklós 
által javasolt nyilatkozat minta alapján készüljön el az összes elfogadó nyilatkozat. 

Igen                                                Nem                                   tartózkodom 

13/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással arról 
döntött, hogy Czeitler Anna és Légmán Miklós javaslatát be kell dolgozni az 
Alapszabály módosításba. 
Ami szerint az alapszabály pontjai a következőkre módosítandók: 
III/F/1./ A háromtagú Segélyezési Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg öt 
évre. Célja: A tagok (illetve családtagjaik) részére szociális segélyekre és 
adományokra megállapítása, illetve javaslat tétel az Elnökség felé, majd a döntést 
követően az Egyesület elnöke intézkedik a segélyek és adományok  kifizetése iránt. 
A Segélyezési Bizottság és az Elnökség a segélyezett tagok személyes adatait – a 
személyiségi jogok védelme érdekében – zártkörűen kezeli. A Segélyezési Bizottság 
működésének részletes szabályait az Egyesület szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. 
V/2./ A tagdíj mértéke: Nagykorú tagok esetében: 2400 3000 forint/év, kiskorú tagok 
esetében: 1200 1500 forint/év. Jogi személyiségű tag esetén: 12.000 15.000 
forint/év. 2022. január 1-jétől hatályos 

Igen                                                Nem                                   tartózkodom 

14/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja 
Litauszki Ferenc és Sárközi András úr javaslatát. Ami alapján az Elnökség 2021. 
december 31-ig dolgozzon ki egy javaslatot az Alapszabály módosítására.  

Igen                                                Nem                                   tartózkodom 

 



15/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 
„nem” szó törlését.  

Igen                                          Nem                                           tartózkodom 
 

16/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja, 
hogy Bohus György ezt a nyilvántartást juttassa el Szilágyi Bertalannak. Minden 
tartozó kerüljön megkeresésre, felszólításra, de erről az Elnökség és a 
felügyelőbizottság közösen döntsön. 

Igen                                          Nem                                           tartózkodom 
 

 
……………………. 2021. június … 
 
 
 …………………………………… 
 Egyesületi tag 


