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(Pet6fi u. 6.) 10 6ra 30 perckor a Feltigyel6
K6sziilt: 2013. 02.26-in H6clmez6v6sarhelyen
Bizotts6giil6s6n.
a FEB iil6s
fazi nidrea, a FEB elnoke krisz<jnti a megjelenteket, 6s meg6llapitja, hogy
meghivott tagfai megielentek,a FEB hatarozatk6pes'
tndrei a pflg emoke napirendi pontnak javasolja Bart6k Lhszl6 beadv6ny6nak
rii
kivizsg6l6s6t.
a k6vetkez6
It20l3. (11.26.)FEB hatirozatz A FEB egyhangri szavazSssalelfogadja
napirendi pontokat:

1.)
2.\ napirendi pont: ewebek

1.)
adatokatk6rt
A FeliigyeloBizotts6ga kivizsg6l6s6rdek6benCsikv6riM6nika iigyvezet6t6l
M6nika
be, 6s izoog. t2. ti-i, a2l0l-0.02. l4-i kdzgytil6sjegyz6kdnyv6t6s a Csikv6ri
bocsdtottadatokatmegvizsg6lvaa kovetkezomegilllapithsra
igyvezeto6ltalrendelkez6siirnkre
jutott.
24 flb6ljelenlegis tag 13,ebb6la20l2.6vi 6llomanyegyeztet6t
A 2010.02.l4-6nbel6ptetett
tagbol
5 f6. n zbto. 02. l4-ikozgytilEsenajelenl6v6 133 szavazdsrajogosult
visszaktildte
v6lasztottukmeg
-.g,rimg6l6srakeriilt) 110 szavazattal
(melyeknekszavazitsrajogosults6gu
jelenleg
mar nem tag 11 f6
ifi. ftorvatn Sandortelntiknek.Az akkor bel6pett24 f6b6l a
Tudom6sunk
6rv6nyeslett volna az elncikv6laszths.
is (marad99 szavazat)
szavazatifilevonva
6vben
k<ivetkezo
a
az
szerintezenIl f6 tagigi viszonyais legal6bb2010.6v v6g6igfenn6llt,
szuntmeg.
-i
jelenleg;nem szab6lyozza,hogy az fjonnan bel6po tagok mennyi id6
XupJ"abSlyunk
minim6lisanmennyi
illetve,hogy a szavazhstkdvet6en
a kdi:gytildsen,
-Aa
elteltdvelszavazhalnak
l6pett
szdnddkkal
ideigkell tagnakmaradniuk. esetlegvalaki .*k ,u szavazistbefolySsol6
iitkdzik'
de az,Alapszabiiybanem
az e>tikailagkifog6solhat6,
volnabe az egyesuletbe,
a
k6t elnokjeltilt,
volt
Imre
Plutzer
sa;ok L6szl66sdr.
A2009. 12.lz-it<arcagiko;rgyrildsen
meg elndkneka tags6g.Azonban ak6zgyil6st kovet6en
ahol dr. plutzer Imr6t v1las;ztotra
krizgyril6st kellett kiirni,
t6rv6nyess6gi6v6st nyirjtottak be, iminek okan ii v6laszt6si
t6rtdnt:
konszenzus
melynekid6pontjSutzoto.02. l4-6tjeltilt6k meg.Ezen.ak6zgyil6sen
u;ttOtttegt6l,6s n1T t:S egy embert'i{'
Bart6k Lhszl6es Jr. PlutzerImre visszaldpett
is kertilhet sz6bav6laszt6si
Horv6thSandortjel 6ltek azelndkiposztra,igy ellenfelndlktil nem
csal6s.
(1. sz.mell6klet.)
csikv6riM6nika igyvezetllevelemell6kelve.

212013.(11.26.)FEB hatfrozntz A FEB egyhangfi szavazrissalelfogadja, hory a 2010. 02.
14.-i kiizgyiil6senaz elniilivdlasztis sorfn vflasztrisi csalfs nem tdrt6nt.
312013.(II.26.) FEB hatf rozat: A FEB egyhangri szavazdssalelfogadja, hogy Bart6k
Ldszl6t. a FEB hatirozathr6l lev6lben tij6koztatja.
A lev6l csatolva2. sz. melleklotk6nt.
2) napirendi pont: egvebek
Lazi Andreainditv6nyozza,h'cgy tekintettel az egyestiletnelt6rt6n6 kdnyvel6villthsra a2012.
6vi besz6mol6tkiv6natos lenne kdnywizsgii6 6ltal audit6ltatni.
412013. (II.26.) FEB hatirozatz A FEB egyhangrl szavazissal elfogadja' hogy ^z
Eryesiilet 2012.6vi beszimo,l6jfnak kiinywizsgi,l6 6ltal tiirt6n6 auditr{ldsa sziiks6ges'6s
egybenfelk6ri az Elniiks6gel;,hogy az iigyben a megfelel6l6p6sekettegye meg.
A FEB iil6s 12:30-korbez6tdsrakertilt.
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