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Kivonat  
 
 

1/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 32 igen szavazattal elfogadta a küldöttgyűlés 
levezető elnökének Balatoni Árpádot, jegyzőkönyv-vezetőnek Kult Ágnest, jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
Hajdu Tibornét és Tóth Antalnét.  
 
2/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 32 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet könyvvizsgálójának a Continental Danubia Kft-t választja meg Gyurka László ügyvezető 
képviseletével, 2022. július 1-től 3 év időtartamra. 
 
9/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 31 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet elnökének Balatoni Árpádot választja 2022. június 1-től 2027. május 31. időtartamra. 
 
10/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 18 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet felügyelőbizottság elnökének Takács Kingát választja 2022. június 1-től 2027. május 31. 
időtartamra. 
 
11/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 21 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet műszaki végzettségű igazgatósági tagjának Keller Zoltánt választja 2022. június 1-től 2027. 
május 31. időtartamra. 
 
12/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 20 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet igazgatósága gazdasági tagjának Vörösné Deák Andreát választja 2022. június 1-től 2027. 
május 31. időtartamra. 
 
13/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 24 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet műszaki végzettségű felügyelőbizottsági tagjának Varga Pétert választja 2022. június 1-től 
2027. május 31. időtartamra. 
 
14/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 24 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet általános igazgatósági tagjának Bükösdi Kálmánt választja 2022. június 1-től 2027. május 
31. időtartamra. 
 
15/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 27 igen szavazattal úgy határozott, hogy az 
igazgatóság általános tagjának megválasztása céljából új szavazást tart.  
 
16/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 24 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet általános igazgatósági tagjának Vernes Rudolfot választja 2022. június 1-től 2027. május 
31. időtartamra. 
 
17/2022. (04.04.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 21 igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetkezet felügyelőbizottság tagjának Marton Irént választja 2022. június 1-től 2027. május 31. 
időtartamra. 
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