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Jelen vannak: dr. Pintér Zsolt, dr. Kaposi Tamás, dr. Horváth László, dr, Papp Hedvig, dr. Fodor
Kinga, dr. Nagy Endre, dr. Perényi János, dr. Kerekes Bálint, Dr. Szakmáry Katalin, valamint dr. Kapiller
Zoltán OB elnök.
A jegyzőkönyvet

dr, Horváth László titkár vezeti.

Dr. Pintér Zsolt elnök köszönti

a megjelenteket és felkéri a titkárt a határozatképesség

megálla pításá ra.

Dr. Horváth László: a vezetőségi ülésen jelen van 9 fő vezetőségi tag, az ülés határozatképes.
Dr. Pintér Zsolt: a javasolt napirendet a meghívóban mindenki megkapta. Van-e javaslat a

napirendhez?
Nincs javaslat a napirend módosítására
Dr. Pintér Zsolt kérdezi ki fogadja el a napirendet?
szavazás: 9 igen, egyhangú

Az elfogadott Napirend

:

1.
2.
3.
4.
5.

Előkészület a küldöttközgyűlésre (dr. Pintér Zsolt)
A Bartl János utcai ingatlan ismételt kiadása 2019-től (dr. Pintér Zsolt)
Tagfelvételekről, tagi ügyekről döntések jóváhagyása (dr. Horváth László)
A Fővárosi Ügyeletért Díj-ak odaítélése(dr. Horváth László)
Egyebek (TOB pont ügyek)

1.

Előkészület a küldöttközevűlésre

Ebben a napirendben nem került elfogadásra határozat.

2.

A BartlJános utcai ingatlan ismételt kiadása 2019-től

A vezetőség tudomásul vette az elnök tájékoztatóját, határozat nem került elfogadásra.

3.

Taqfelvételekről. taei üevekről döntések

Határozat nem került elfogadásra

4.

A Fővárosi Ügveletért Díi-ak odaítélése

9

igen szavazattal egyhangúan a Fővárosi Ügyeletért dúat és az ezzel együtt járó 50
ezer Ft pénzjutalmat adományozott dr. Hill |stván, dr. Schumicky Gábor és dr. Kerekes János Pál
fővárosi (ill. kamarai) tagok részére a fővárosi ügyeletben nyújtott eredményes közreműködésükért.
A vezetőség

5.

Egvebek

Ebben a napirendben nem került elfogadásra döntés vagy határozat.
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Az ülésen elfogadott határozatok a következők:
01/2018. december 5-i határozat:

9

igen szavazattal egyhangúan a Fővárosi Ügyeletért díiat és az ezzel eryütt járó 50
ezer Ft pénzjutalmat adományozott dr. Hill lsfuán, dr. Schumicky Gábor és dr. Kerekes János Pál

A vezetőség

fővárosi (ill. kamarai) tagok részére a fővárosi ügyeletben nyújtott eredményes közreműködésükért.
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Horváth László

vezető

