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határozatai (8)

l "J2O2B JY.20./ KCv.sz. határozat:

A kÖzgYŰlés hazújárul a ft2.2020 /IY.|B./ kormány rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és
vag}'0neg}§§Ítő szen'ezetek működésére yonatkoző eltér6 rendelkezésedrl j §. (2} a,l pantla szeiint a
közgy,úles elekironikus megta.tásálroz, és Mo t n á r Lászlót ésDó ri Tibort jeg1,.zokbnyv-hitelesfuőnek
egy,hangúlag el fogadja-
A hangfelvétei iiiánl'ában a közg,vúlés lénl,egét ósszefoglaló _|egl,zőkönyvet a tagok eiek*crnikus visszajelzései
és a határozatok kepezik.

2. 12020.N.20.1 KG v "sz. haározat;

A mellékelt.ielenléti iv szerint, a rendkílüli heiyzetet fig,velembe yéve. a Közgyűlés határazathozataiképes, az
elektronikus közg},{ilés minden rendes tag e-nrail általi megiele*éséve! és vissza_fJzésével.
A közg;*úlés eifo*aadja egyhangúlag a rrapirendi pontokat u t itiil*ott sorrendtlen,

A kÖze}'iilés az elnÖk- M a lr l e r Wolfgang Ottc iíásban előterjesáett elnöki beszámoióját. és a teján
határidejű határozatokra adott jelentést egyharrgúan elfogadta.

1.12020.i\' .20 -i KG y.sz. ha tá rozat :

A Sámvizsgátó é§ Etikai Bizottság niunkáiáról a Biz_ottság elnöke B e l s ő Sándor számolt írásban be.
imelléke ive).
A kÖzgYŰlés megvitaás után a mellékelt 2019. évi SZIT zárszámadásieg.vhangúan elfogadta a Számvizsgáló ésEtikai Bizottság ajánlásával.
2019, évj erednrény| 44Ó.322,- Ft (i3ó.347,- Ft bevétel mellen, 180.5j3,_ Ft kiadással)

Á KÖzgl-Űiés felkéri az einököt" hogl'a 2019. evi SZiT mérteget és az elfcgadott zánrámadást küIdje e} azOrszágos Bírósági Hivatalnak.

Haráridó: 2t]f0. máius 3l.



5.12B20./Y .2ü.l KGv.sz. határozat:

A.z einókség által elkészítetl a §ámvizsgáló és Etikai tsizonság álta} is megtiirryalt és aj.ínioí, mellék€lt 2020.
évi SZIT költségvetési tervet, a tagság pontonként, a beépítésre került kötelezettségi vállalasokkal együtt
cg; haneLian elfosadta.
20 i9. évi eredményt a kózgyűlés tudomásul veszi. {123,274,- Ft bevétei meliett" 37 .594,- Fl kiadassa!)
A tájékoaatást a 2020. má_ius 20, napig megvalósult _539.344"- Ft-os, {2a2a év: 120,024"- Ft bevétel mel]ett
27 .882,- Ft k;ad{i§sal)

1. a 2020 évi IPOSZ- tagdíjat rendezzük
2. a 1 a. l ?ü l 4.1V.3 CI./KGy,. sz, határ ozat végpehajtása
3" a 3.,2ü}9, 

'lX.1&.] 
E, sz. elnökségi határozat végrehajtása

Felelős : az elnrik
Határi<lő : 1. ponf: 2020.március 3l.

2. és 3. pont: 2020 szeptember 23-ig (Széchenvi ünnep)

6. /202a. N.2ö. / KGy .sz. határ uat ;

,d Közgy-űlés egyetért és egytrangúa§ rneg§zayazza a l8j2í}lLiV,3űjKGi;" sz. határazat végrehajtxát. hagv a
Széchenyi születésnapján rendkívüli közgyűlést tafi, és átadja a város iparosságának az e]készült zászlőt, továbbá
a2{}2ü. évben esedékes ragiainak a kitúntetések,et.
A SZIT elsö elnókét. tiszteletbeli tagunkat" Simonné Zákanyi Tündét fetkérjük ma,id a zászlőan.va iisztség
elfogadiisára. Fővédnöknek felkéiük Varga Mihál_v miliszter urat.

Felelős: az el_rrökség. Önkormányzat. Cserép László Úr
Flaiánrap: 2t}?0. szeptember 2l ,

7./2a2B.N.20./ I(Cv.sz. határ azat:

A közgyiiles határozott. hogy a 9l2a12.iIru.ü5,1'önk. rendeiete alapián, a7 .l2{)19lY.06.1 Gy.sz".hat. szerint újból a
2a20 " évre javasiatot teg/en az elnökség az Év Válta]kozója- Vállalk oása Dijra : Bertalan Tibor" aranl,kosztrrús
fodrasz mest§r és a Füred Stúdió Televizió K{t.

Határidő: .1ü nappal a kirtintetési idópont elótt

Balatonfüred, 2020. május 20.
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8.! 2a2a. N .20, 1 KCy.sz határ ozatl

A Közgyúlés egyhangiran meglzavazza az einök által előterjesaefi és határozatba fogialt 2ü20l2a21 -es SZIT
rnunkaterro,et. ds jó munkát kíván az elnökségnek a tárg;.,alásokhoz és a i?.,'2016.V,27.iKCy,. sz. haárclzat
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