
      

Az Óbudai Turisztikai Egyesület közgyűlési határozatainak könyve 

      

Ülés 
formája 

Határozat 
száma 

Döntéshozatal 
időpontja Határozat szövege Szavazatok Hatályos 

Közgyűlés 1/2017. 2017.02.01 1/2017. (II.1.) Határozat     

      

Az Óbudai Turisztikai Egyesület 
tagjai nyílt szavazással, 
egyhangúan – 9 igen szavazattal 
– elfogadták az Elnöki 
beszámolót a 2017-es szakmai 
tervekről és az Egyesület 
2017.évi költségvetését. 

9 igen egyhangú 

Közgyűlés 2/2017. 2017.05.12 2/2017. (V.12.) Határozat     

      

Az Óbudai Turisztikai Egyesület 
tagjai nyílt szavazással, 
egyhangúan – 9 igen szavazattal 
– elfogadták a napirendi pontok 
módosítását.  

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 3/2017. 2017.05.12 3/2017. (V.12.) Határozat     

      

Az Óbudai Turisztikai Egyesület 
közgyűlése az előterjesztés 
szerint megtárgyalta a 2016. évi 
egyszerűsített éves 
beszámolóját, és azt 2.198 ezer 
forint mérlegfőösszeggel és 133 
e Ft eredménnyel egyhangúlag 
elfogadta. A közgyűlés 
felhatalmazza Békefi Annát a 
beszámoló közzétételének 
intézésre. Határidő: 2017. május 
31.  

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 4/2017. 2017.05.12 4/2017. (V.12.) Határozat     

      

Az Óbudai Turisztikai Egyesület 
közgyűlése megtárgyalta az 
alapszabály II. (2) pontjának, a 
tagdíjak mértékének 
módosítására vonatkozó 
előterjesztést, és 11 szavazattal 
úgy határozott, hogy az elveti. 
Ezzel párhuzamosan a közgyűlés 
felhatalmazza az elnökséget egy 
új differenciált tagdíjakról szóló 
tervezet kidolgozására és a 
közgyűlés elé terjeszti egy 
későbbi döntésre. Felelős: Békefi 
Anna elnök.  

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 5/2017. 2017.09.07 5/2017. (IX.07.) Határozat     



      

A napirendi pontokat a 
jelenlévők egyhangúan - 11 igen 
szavazattal - elfogadták. 

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 6/2017. 2017.09.07 6/2017. (IX.07.) Határozat     

      

A közgyűlés tagjai egyhangúlag - 
11 igen szavazattal - elfogadták 
a 2. napirendi pont szerint a 
szakmai munkáról szóló 
beszámolót.  

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 7/2017. 2017.09.07 7/2017. (IX.07.) Határozat     

      

A közgyűlés tagjai egyhangúlag - 
11 igen szavazattal - elfogadták 
a 3. napirendi pont szerint a 
2017. évi költségvetés teljesült 
kiadásait.  

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 8/2017. 2017.09.07 8/2017. (IX.07.) Határozat     

      

A közgyűlés tagjai egyhangúan - 
11 igen szavazattal 
megszavazták, hogy az 
önkormányzat képviselője - 
Polgár Judit - legyen a harmadik 
elnökségi tag, így ismét 3 tagúvá 
vált az elnökség.  

11 igen egyhangú 

Közgyűlés 9/2017. 2017.12.12 9/2017. (XII.12.) Határozat     

      

Az egyesület tagjai egyhangúan - 
13 igen szavazattal - elfogadják, 
hogy az Óbudai Turisztikai 
Egyesület 2018-ban a tagok által 
közösen üzemeltett információs 
pulttal és interaktív attrakcióval 
jelenjen meg az Utazás 
kiállításon a Budapesti Fesztivál 
és Turisztikai Központ Budapest 
standján.  

13 igen egyhangú 

Közgyűlés 10/2017. 2017.12.12 9/2017. (XII.12.) Határozat     

      

Az egyesület tagjai egyhangúan - 
13 igen szavazattal - elfogadják, 
hogy az Óbudai Turisztikai 
Egyesület 2018-ban a kivetített 
árajánlat alapján, illetve a 
szükséges módosításokkal a 
tagok részére megrendeli a saját 
adatlappal való megjelenést a 
DunakanyarGO oldalán, a 
www.dunakanyargo.hu oldalon, 
valamint a tagok részére 
megrendeli tagonként 10-10 
profi fotó készítését 2018 első 
félévében.  

13 igen egyhangú 

 


