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e - molh csongrod@rrrlszhu

rÁnslpar-,Ml ELNöxsÉc HATÁRo zAT A

llzMLSZ Csongád Megyei |gazgatőságának Társadalmi Elnöksége n/m16.
(2016.10.05) számú hatátozata:

A megyei tírsadalmi elnökség 2016.10.06.-tól -2016.1,2.01.-ig iátéWezetőibizottsárya
elnökének kinevezi Mózes Sándor vtut, L bizottság ta54inak Ftiüöp Zolán, Samu
Lászlő, Csöngető Endte, Btezovai ZoltÁn, Szekeres Károly urakat

A társadalni elnökség üntését ,,9 igen" ,,0 ,ren" és ,,0 tatólko&ás" melbtt egharyúan bo{a neg



rÁnsanar,Ml ELNöxsÉ,c rrarÁno ZAT A

lLz MLSZ Csongtád Megyei lgazgatőstígának Trirsadalmi Elnöksége 10/nM.
(2016.10.05) számú hatátozataz

A megyei tírsadalmi elnökség 2arc.1fi.06.-tó1 - 202a.a6.30.-ig technikai bizortsága
elnökének kinevezi Molnár János vtut, a bizottság t€i"i"^k Mihálffy Zso|y Révész
Gábor urakat.

A társadalni elnökség döntésát ,,9 i&o" ,,0 rret?tr" és ,,0 tattóyko&ás" mellett eghnngrrrl llo{a neg



Mt§Z Csongród Megyei lgozgotósóg
6725 §zeged, §zél u.2 tel.: 0ó-62112ó-94Ú.

e-moll: csongro@mlsz.hu

rÁnsADALIuI ELNöKsÉc ru,rÁno zAT A

^aMI.§lZ 
Csongrád Megyei lgazg*tősógtínak Társadalmi Elnöksége g/nrc.

(2016.10.05) számú hatátozata:

A megyei társadalmi elnökség 20161a.06.-tó1 -2020.06.30.-ig fellebbviteli bizottsága
elnökének kinevezi Dr. Sahin-Tóth István wat, a bizottság t"gi^i"*k Dr. Tóth Tibor,
Dr. Nánásy lllés, Dr. Heffner Gábor urakat.

A társadalni elnökség üntését ,,9 igen" ,,0 flen" é§ ,,0 taűólko&h" melhtt ,ghnrgn* ho{a neg.



MLSZ Csongród Megyel lgozgoiósóg
ó725 §zeged, §zél u.2 iel.: 06-62|42é-940

e-moil: clongrod@rrrlsz.hu

rÁnsauALMI ELNöK§Éc rrarÁno zAT A

ll2 MLSZ Csongrád Megyei lgazgatőságának Társadalmi Elnöksége 8l2a16.
(2016.10.05) számú hatátozata:

A megyei társadalmi elnökség 20t6.10.06.-tó1 - 2020.06.30.-ig fegyelmi bizottsága
elnökének kinevezi Dr. AmnyJános utat, L bizottság tagpim.ak Dr. Havas Péter, Dr.
Buzás Benedek, Dr. Pap Iswán, Kis Andnís, Dt. KahrJózsef urakat.

A társadalni elnökségüntését,,9 igen' ,,0 tem" és ,,0 tartólko&is" melhtt egbangian bo{a neg



MLSZ Csongród Megyei lgozgotósóg
ó725 §zeged. §zé!u.2 lel.: 06-ó2112ó-940

e-molh crongro@mlsz.hu

rÁnslnlr nar ELNöKsÉc narÁnoz!{rl

^z 
MLSZ Csongád Megyei lgazgatőságának Társadalmi Elnöksége 7 /20t6.

(2016.10.05) sz ámú hatátozata:

A megyei társada]mi elnökség 2016.10.06.-tól - 2020.06.30.-ig vetsenybizottsága
elnökének kinevezi KolozsváriJános unat,a, bizottság t€i"i"ak Mihálffy Béla, Te{éki
Tamás, Gy*ki Iswán, N"gy György urakat.

A ürsadalni elnökség döntését,,9 ignfl" ,,0 ilem" és ,,0 tatőlkoúás" mellett eglbarytian ho{a neg


