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ELŐTERJESZTÉS 
 

a SkyCU légimentő és légi betegszállító egyesület 
(székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.; nyilvántartási szám: 01-02-0017631; az „Egyesület”) 

tagjainak részére közgyűlés tartásához 
 

1. Az előterjesztés és a határozathozatal tárgya 
 
Az Elnökség jelentése az Egyesület 2021. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, valamint az 
Egyesület vagyoni helyzetéről, valamint döntés az Egyesület éves beszámolójának elfogadásáról. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”), valamint az Alapszabály 
vonatkozó rendelkezései alapján a fenti kérdésekben való döntéshozatal a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 
 

2. Az Elnökség jelentése az Egyesület 2021. üzleti évében kifejtett tevékenységéről 
 
Dr. Túri Péter az Egyesület elnöke összefoglalja az Egyesület 2021. üzleti évében kifejtett 
tevékenységét.  
 

3. Döntés az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 
elfogadásáról 

 
Az Egyesület Elnöke kéri a tagokat, hogy döntsenek az Egyesület – mellékelt – éves beszámolójának 
és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról. 
 

4. Határozati javaslatok  
 
Az Elnök javasolja, hogy a tagok válasszák meg Dr. Túri Péter Elnököt levezető elnöknek, Urbán László 
Mártont jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérik Csányi Szilvia Ágnes és dr. 
Rövid Levente elnökségi tagokat. 
 
Az Elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a fenti személyek a vonatkozó jelöléseket előzetesen elfogadták. 

 
4.1. Az ügyrendi kérdésekre vonatkozóan az Elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 

tagok elé 
 

1/2022. (V.[…].) számú határozati javaslat 
 
A közgyűlés levezetőjének a tagok megválasztják Dr. Túri Péter Elnököt, és jegyzőkönyvvezetőnek 
megválasztják Urbán László Mártont és jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Szilvia Ágnes és dr. Rövid 
Levente Elnökségi tagokat. 
 

4.2. A napirendi pont tárgyban az ügyvezető az alábbi határozati javaslatot terjeszti a tagok 
elé: 

 
2/2022. (V.[…].) számú határozati javaslat 

 
A tagok elfogadják a levezető elnök által előadott napirendi pontot, a következők szerint: 

1. Az Elnökség jelentése az Egyesület 2021. üzleti évében kifejtett tevékenységéről 
2. Döntés az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 
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4.3. Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan az ügyvezető az alábbi határozati javaslatokat 
terjeszti a tagok elé: 

 
3/2022. (V.[…].) számú határozati javaslat 

 
A közgyűlés elfogadja az Elnökség jelentését az Egyesület 2021. üzleti évében kifejtett 
tevékenységéről. 
 

4.4. A második napirendi ponthoz kapcsolódóan az ügyvezető az alábbi határozati 
javaslatokat terjeszti a tagok elé: 
 

4/2022. (V.[…].) számú határozati javaslat 
 
A közgyűlés elfogadja az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Egyesület éves 
bászámolója alapján 1.282.000,- Ft éves bevételt realizált, összes ráfordításainak összege pedig 
1.406.000,- Ft volt. 
 
Budapest, 2022. május 12. 
 
 
 
 
 

 
Dr. Túri Péter sk. 

Elnök 
SkyCU egyesület.  


