
Mecseki Fotóklub közgyűlés határozatai: 
2021.09.28. 

 
2021/09/28/-01 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a napirendi pontokat. 

 
2021/09/28/-02 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv vezetésére 
Lengvári Istvánt, hitelesítésére Kiss Józsefet és Nyárfás Balázst. 

 
2021/09/28/-03 sz. határozat: A Közgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját a legutóbbi 
közgyűlés óta végzett munkáról. 
 
2021/09/28/-04 sz. határozat: A Közgyűlés az elnökség beszámolóját a Klub 2020-as 
tevékenységéről elfogadta. 
 
2021/09/28/-05 sz. határozat: A Közgyűlés az elnökség beszámolóját a Klub gazdálkodásáról 
és vagyoni helyzetéről elfogadta. 
 
2021/09/28/-06 sz. határozat:  A Közgyűlés Tóth Károlyt kitünteti. 
 
2021/09/28/-07 sz. határozat: A Közgyűlés elfogadja a klub 2021. évi tervét. 
 
2021/09/28/-08 sz. határozat: A Közgyűlés szavazatszámláló bizottság tagjait elfogadta. 
 
2021/09/28/-09 sz. határozat: A Közgyűlés Déri Juditot megszavazza a Mecseki Fotóklub 
elnökének, aki írásbeli nyilatkozata alapján a tisztséget elfogadja. 
 
 

2021.10.26. 

 

2021/10/26/-01 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazta a jegyzőkönyv-vezetőt, a 

hitelesítő tagokat és a levezető elnököt. 
 

2021/10/26/-02 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazza Nagy Dávid elnökségi 

tagságát. 
 

2021/10/26/-03 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazza Bodor Csaba elnökségi 

tagságát. 
 

2021/10/26/-04 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazza Kiss Imre javaslatait az I. 

fejezet 5. szakasz c/ pont, d/ pont, II. fejezet 6. szakasz /1/ bekezdés, és a 7. szakasz /5/ 

bekezdés tekintetében. 
 

2021/10/26/-05 sz. határozat:A Közgyűlés az I. fejezet 8. szakasz /5/ és /6/ bekezdésre 

vonatkozó javaslatokat 18 nem szavazattal elutasítja.  
 

2021/10/26/-06 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazza a javított Alapszabály I. 

fejezet 8. szakasz /5/ és /6/ bekezdésre vonatkozó módosításait. 

Az 5/ bekezdés kiegészül a lehetőség szerint kifejezéssel, a 6/ bekezdés pedig úgy 

módosul, hogy „Amennyiben a klub támogatja bármilyen formában a klubtag önálló 

fotókiállítását, (képkeret, paszpartu, klubhelyiség használata) akkor elvárható, hogy 

jelenítse meg meghívóján a klub logóját, mellyel reklámozza a Fotóklubot.” 



 

2021/10/26/-07 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazza Hámori Gábor javaslatait. 
 

2021/10/26/-08 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazza Barakonyi Károly javaslatát. 

 

2021/10/26/-09 sz. határozat: A Közgyűlés megszavazta az egyesület Alapszabály 

módosításait. 
 

2021/10/26/-10 sz. határozat: A Közgyűlés határozatot hozott, hogy közzé kell adni egy 

Közleményt, melyben a klub elhatárolódik Bezdán József etikátlan fotográfiai 

tevékenységeitől. 
 

 

 
2022.03.29. 

 
 

2022/03/29/-01 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a napirendi 

pontokat. 
 

2022/03/29/-02 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv 

vezetésére Jerszi Gabriellát, hitelesítésére Nyárfás Balázst és Gáspár Lászlót. 
 

2022/03/29/-03 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az elnökség 

beszámolóját a Mecseki Fotóklub 2021. évi tevékenységeiről, eredményeiről, 

előirányzatáról. 

 

2022/03/29/-04 sz. határozat: A Közgyűlés egy tartózkodással elfogadja az elnökség 

beszámolóját a Klub gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, és a 2022. éves tervezett 

költségvetésről. 
 

2022/03/29/-05 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Mecseki Fotóklub 

stratégiai tervét. 
 
 

2023.03.28. 
 
 
2023/03/28/-01 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza a napirendi pontokat. 
 
2023/03/28/-02 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv vezetésére 
Jerszi Gabriellát, hitelesítésére Regős Istvánt és Balás Lászlót. 
 
2023/03/28/-03 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az elnökség beszámolóját 
a Mecseki Fotóklub 2022. évi tevékenységeiről, eredményeiről, előirányzatáról. 
 
2023/03/28/-04 sz. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az elnökség beszámolóját 
a Klub gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, és a 2023. éves tervezett költségvetésről. 
 
2023/03/28/-05 sz. határozat: A Közgyűlés egy tartózkodással megválasztja Nyárfás Balázst 
elnökségi tagnak 2025.10.26-ig. 


