
Furioso - North Star L6teny6szt6 Orszfgos Egyesiilet
6800 H6dmez6v6s6rhelY, Pet6fi u.6.

K6sziilt: 2012. 12.28-an H6dtmez6v6sarhelyen (Pet6fi u. 6.) 11 6ra 30 perckor a Feliigyelo

Bizottsdg iil6s6n.
Lazi lndrea, a FEB elndke kdszdnti a megjelenteket, 6s meg6llapitja, hogy a FEB iilds

meghivott tagiai megjelentek, a FEB hatarozatk6pes.

Un nnarea, a FE-B elncike napirendi pontnak javasolja Bart6k Ldszl6 beadvany6nak

kivizs9616s6t.
Per6nyi J6nos javasolja

6s az Alapszabtlyt.

u20r2. (xrr.28.) FEB
napirendi pontokat:

napirendi pontnak az Etikai Bizotts6g sztiksd gessdg6nek vizsgiiatitt,

hatfutrozatz A FEB egyhangri szavazfssal etfogadja a kiivetkezd

1.)
2.)
3.)
4.)

1.)

napirendi pont: az AllaPszabflY
napirendi pont: egvelbek

A beadv6ny 1. sz. mell6kletkdnt csatolva.

per6nyi J6nos: besz6mol r6la, hogy 2012.11.20-6nBart6k Lhszl6kezehezjuttatta a sz6ban

f"tg6 t"*t.t, -elynek tartalnthvalmar korSbban a tdbbi tag is megismerkedett.

2lZ0lZ. (XII.28.) FEB hatf rozat: A FEB egyhangf szavazissal elfogadja, hogy Bart6k

L6szl6 egyesiileti tagot lev6lben tfjilkoztatiuk a vizsgdlat meginditfsfr6l.

A lev6l csatolva 2. sz. mellekletk6nt.

A FEB meg6llapitja, hogy a 2010. 02. l4-i kdzgyril6s jegyzokcinyvdben szerepel, hogy az

rendelkeztek. Az Llapszabill'y 4. pontja szerint:

,,Az EgyesiilettagSai.tr.t rnj.nd.r, *ugyat 6s ktilfttldi Sllampolg6r, valamfnt jogi szem6ty, *1

.fogualu az Egyesiilet Alaprszab 6lyin, annak szellemdben tev6kenykedik 6s fizeti a tagshgi

di1at.



Z.Tag: atagsdgfelt6tele, hogy'a tag tulajdontbanlegalilbb egy, afaithbatartoz616 vagy csik6
legyen."

3t2012. (XII.2S.) FEB hatrlrctzat: A FEB k6t igen 6s egy nem szavazattal hatdrozatot hoz

arr6l, hogy a vizsgflat 6rde:k6ben lev6lben megkeresi Csikvrflri M6nikft' az Egyesiilet
iigyvezet6j 6t, hogy adatokat k6rjen.

A levdl3. sz. melldkletk6nt csatolva.

2) napirendi pont: az Etikai Bizottsde sziiks6eess6e6nek vizsedlata

4t2012. (XII.2S.) FEB hatir ozatz A FEB k6t igen 6s egy nem szavazattal javaslatot tesz

arra, hogy a kiizgyiil6s fontolja megazEtikai Bizottsrig sziiks6gess6g6t.

3) napirendi pont: az AlaPszabdlv

512012. (XII.2S.) FEB hathrozatz A FEB egyhangri szavazissal javasolja, hogy a

kiizgyiil6s fontolja meg a tagok jogainak gyakorlisa sorin, hogy a thrgyfv janufr elsej6n

feleljen meg a tagaz Alapsz:rbfly 4. pontjdnak

A FEB i.il6s 14:00-korbezftrilsra keriilt.
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Feliigyel6 Bizottsiig


