
Jegyzőkönyv 
az 1956 Magyar Nemzetőrség küldöttgyűlése írásbeli szavazatai 

összeszámolásáról és eredménye megállapításáról

Tárgya: A tisztújító küldöttgyűlés küldötteinek írásbeli szavazatai összesítése

Helye és ideje: 2141 Csömör, Petőfi utca 33, 2021. december 5.

Jelen vannak: az elnökség  Dömötör Zoltán elnök
Németh Tamás ált. alelnök

                        Máhli Imre üv. alelnök

Az  elnökség  rögzíti,  hogy  a  kiküldött  12  db  szavazólap  és  mellékletei  közül  11  db  küldött
válaszküldeménye érkezett meg határidőben, a határozatképességet megállapítja.
Az elnökség rögzíti,  hogy a budapesti  állomány nem tudott  küldötteket  választani  és  delegálni,
azonban a beszámolók és tisztújítás további halasztást nem tűr, ezért a budapesti állomány nem
megválasztott, így jogilag nem létező küldöttei az összesítésben figyelmen kívül hagyásra kerülnek.

A válaszküldemények felbontását követően az elnökség megállapítja, hogy
         7   db igen,
         0   db nem és
         3   db tartózkodás 
mellett az 1. napirendi pontra vonatkozó alábbi határozatot a küldöttgyűlés elfogadta/nem fogadta
el:

1/2021 (I.H.) határozat
„A küldöttgyűlés az 1956 Magyar Nemzetőrség 2020. évre vonatkozó költségvetését és annak
beszámolóját elfogadja”

Az elnökség megállapítja, hogy
        7   db igen,
        0   db nem és
        4   db tartózkodás 
mellett a 2. napirendi pontra vonatkozó alábbi határozatot a küldöttgyűlés elfogadta/nem fogadta el:

2/2021 (I.H.) határozat
„A küldöttgyűlés az 1956 Magyar Nemzetőrség 2021. évre vonatkozó költségvetés-tervezetét
elfogadja”



Az elnökség megállapítja, hogy
         9   db igen,
         0   db nem és
         2   db tartózkodás 
mellett a 4. napirendi pontra vonatkozó alábbi határozatot a küldöttgyűlés elfogadta/nem fogadta el:

3/2021 (I.H.) határozat
„A küldöttgyűlés  az  1956  Magyar  Nemzetőrség  tisztviselőinek  a  tisztviselő-választási  lap
(„szavazólap”)  összesítése  alapján  az  adott  tisztségre  vonatkozóan  a  megválasztható
létszámmal egyező számú első legtöbb szavazatot megszerző személyeket az adott tisztségre 5
éves határozott időtartamra 2021.11.30. napjától megválasztja.”

Az elnökség a tisztviselő-választási lapokat tartalmazó, meg nem címzett borítékokat összekeverése
és azt követő felbontása után rögzíti, hogy a tisztviselő-választási lapot  11  küldött töltötte ki. A 
választási lapok összesített szavazatai alapján rögzíti az elnökség, hogy az egyesület tisztviselői 
2021.11.30. napjától az alábbiak:
Elnök: Dömötör Zoltán
Alelnökök: Máhli Imre, Németh Tamás
Elnökségi tagok: Dányi Róbert, Buchelt Balázs
Etikai bizottság:Dr. Botos András, Boross Ildikó, Gazdig Róbert, Bársony Róbert, 
Héricz Sándor, Helmeczi György, Egressy András
Gazdasági ellenőrző bizottság:Tóth Zita, Domoszlai Gábor, Rimner Gábor, Szerencsés Sándor, 
Szabó László

Az elnökség megállapítja, hogy
          7   db igen,
          2   db nem és
          2   db tartózkodás 
mellett az 5. napirendi pontra vonatkozó alábbi határozatot a küldöttgyűlés elfogadta/nem fogadta
el:

4/2021 (I.H.) határozat
„A küldöttgyűlés elhatározza az 1956 Magyar Nemzetőrség éves tagdíja mértékének 5.000,- Ft
összegre történő felemelését azzal, hogy az egyes megyei parancsnokságok írásban az elnökség
részére  jelzett  igény  esetén  az  igényt  benyújtó  megyei  parancsnokság  jogosult  az  adott
parancsnokság állományába tartozó tagok tagdíjbefizetésének 70%-át kezelni és megőrizni. A
megyei  parancsnokok  a  parancsnokságuk  kezelésében  és  őrzésében  lévő  tagdíj-részt
felhasználni jogosultak azzal, hogy mind a befizetésekről, mind a felhasználásról a számviteli
szabályok szerinti  beszámolóhoz szükséges mértékben és időben elszámolni kötelesek, és a
felhasználást saját, át nem ruházható felelősségük alapján valósíthatják meg. Mindezen túl a
parancsnokok a tagdíj-rész felhasználást és szükség esetén annak magyarázatát az elnökség
kérésére kötelesek bemutatni”

Az elnökség megállapítja, hogy
          7   db igen,
          1   db nem és
          3   db tartózkodás 
mellett a 6. napirendi pontra vonatkozó alábbi határozatot a küldöttgyűlés elfogadta/nem fogadta el:

5/2021 (I.H.) határozat
„A küldöttgyűlés  elhatározza,  hogy  amennyiben  a  4-es  napirendi  pont  tisztújító  választás
eredményeképp  az  Elnök-Főparancsnok  tisztség  kapcsán  a  jelenlegi  Elnök-Főparancsnok
nem szerezné meg a szavazatok többségét, abban az esetben az egyesület értékeit képviselendő




