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1/2007. sz Határozat. Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta az egyesület 
szakmai beszámolóját az elhangzott kiegészítéssel. 

    
 2/2006. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a 2006. évi 
pénzügyi beszámolót a „közhasznúsági jelentés”-t. 
 
3/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a 2007.évi 
Munkatervet. 
 
4/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a 2006. évi 
tagdíj mértékét és 6000Ft/fő-ben állapította meg. 
 
5/2007. sz Határozat  Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a tagsági 
viszonyának szüneteltetési kérelmét, valamint a próbaidős tagság további fenntartását.    
 
6/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egy fő tartózkodása mellett a javaslatot 
elfogadta, mely szerint Tunyogi Gábor, Gáspár Attila próbaidős tagságát megszüntette.     
 
7/2007. sz. Határozat Az egyesület felvette rendes tagjai közé Ádám Barna, Szabó László, 
Cseh-Bognár Gergelyt 
 
8/2007. sz. Határozat Az egyesület felvette rendes tagjai közé Györe Józsefet egyhangú 
szavazással 
 
9/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással felvette rendes tagnak 
Valkár Csabát  
 
10/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással felvette próbaidős 
tagnak Kripcsi Szabó József, Németh József, Varga Domonkos, Molnár Csaba, és Varga 
Zsuzsannát.  
            
 11/ 2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta a 2007.évi 
költségvetési tervét. 
 
 
12./2007. sz Határozat. Az egyesület közgyűlése egyhangú nyílt szavazással módosította az 
egyesület Alapszabályát 1 fejezet Alapvető rendelkezések 2. pontját és az egyesület 
székhelyét: Székesfehérvár, Jancsár u. 7.3/15-re módosította 

 
 
 13./2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egy fő tartózkodása mellett 18 fő igen 
szavazatával elfogadta, hogy Szabó László hagyományőrző ezredessé léptessék elő és a 
vezetőség ehhez a szükséges javaslatot, terjessze elő a Szövetségünk Elnökségének. 
    
14./2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése 18 fő igen egy fő tartózkodása mellett 
őrmesteri rendfokozatot adományozott Szarvas Tibor egyesületi tagunknak 2007. december 
11.-i hatállyal 
 
15/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése 18 fő igen 1 fő tartózkodása mellett őrmesteri 
rendfokozatot adományozott Fésűs Tibor egyesületi tagnak 2007. decemeber 11.-i hatállyal. 
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16/2007. sz. Határozat Az egyesület közgyűlése egy fő tartózkodása mellett 18 fő igen 
szavazatával elfogadta, hogy Páli Csabát hagyományőrző alezredessé léptessék elő és a 
vezetőség ehhez a szükséges javaslatot, terjessze elő a Szövetségünk Elnökségének. 
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