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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

készült: Gyálon, 2018. február 06-án, 19:00 órakor, a Gyáli Ipartestület Székházában 
(2360 Gyál, Kőrösi út 92.) 

 a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál rendkívüli Közgyűlésén 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Kalmár Róbert, az Egyesület elnöke köszöni a megjelenteket, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál tagtársait. Megállapítja, hogy az Egyesület rendes tagsága 45 fő, ebből a 
mellékelt jelenléti ív szerint 33 fő rendes tag van jelen, így a Közgyűlés határozatképes. 
Elmondja, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyv készül az elhangzottak alapján, majd javaslatot 
tesz, hogy a tagság a Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Kelecsényi Gábort válassza meg. 
Más javaslat a tagság részéről nem érkezik. 

 

1/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadja Kelecsényi Gábort jegyzőkönyv-
vezetőnek.  

 

Kelecsényi Gábor megköszöni a bizalmat és kéri a tagságot, hogy tegyen javaslatot a 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A tagság Orosz Viktóriát és Kovács Róbertet javasolja, melyet a jelenlévő tagok elfogadnak. 

 

2/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Orosz 
Viktóriát és Kovács Róbertet jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Kalmár Róbert ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a 
Meghívóban szereplő sorrendben javasol megtárgyalni.   

 

3/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, az 
alábbi sorrendben: 
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1. Tájékoztató az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról 
2. Tagsági viszonyok rendezése, próbaidős tagok felvétele 
3. Az Egyesület elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása 
4. Az Egyesület felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 
5. Egyéb hozzászólások 

 
 

1.  Napirendi pont: Tájékoztató az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról 
 

Kalmár Róbert felkéri Locskai Mátyást, hogy tartsa meg a tájékoztatót. 

Locskai Mátyás köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Elmondja, hogy az éves beszámolót a 
soron következő, éves közgyűlésen fogja megtartani a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően, azonban a mostani alkalommal egy rövid összefoglalót kíván adni a tagtársaknak 
az Egyesület gazdálkodásáról. Az Egyesület az elmúlt évben 33,3 millió Ft-os bevételre tett 
szert, ebben a legnagyobb részt továbbra is a riasztórendszer díjbevételei jelentik, amelyből a 
lakossági támogatás 22,2 millió Ft-ot tesz ki. Elmondja, hogy az előző évhez képest drámaian 
lecsökkent az őrzési tevékenység díjbevétele, ez volt az a tényező, amely miatt az Egyesület 
- fennállása óta másodszor - a támogatói díjak emelésére kényszerült. A második félév elején 
bevezetett emelést a lakosság elfogadta, mindössze 7-8 lemorzsolódó ügyfél volt, ebben 
kiemelt szerepet játszottak azok a kollégák, akik a díjbeszedés során tájékoztatták az 
ügyfeleket és megérttették velük a díjemelés szükségességét. Köszöni ezért Léber Gergő és 
Hajdú Sándor munkáját.  

Az Egyesület kiadásai 31,6 millió Ft-ra rúgtak az elmúlt évben, amelynek legnagyobb hányadát 
a bérek és közterheik, valamint az ÁFA-fizetési kötelezettség tette ki, de kritikusan nagy 
összeget kellett fordítani a járőrautók javíttatására is. Valamennyi munkatársunk a 
törvényekben foglaltaknak megfelelően van foglalkoztatva, a közterheket az Egyesület 
megfizeti, továbbá kifizeti tartozásait is, közületek részéről semmilyen lejárt követelés nincs az 
Egyesület felé. Továbbra is vitában állunk a Tata gépjárművet finanszírozó Lombard Leasing-
gel, várhatóan ez az ügy bíróságra fog kerülni, mert a bankkal nem lehet a kapcsolatot felvenni.  

Az elmúlt év gazdálkodása tehát sikeres volt, az Egyesület stabil pénzügyi lábakon áll, 
fizetőképes, köszönhetően a foganatosított intézkedéseknek és a szigorú gazdálkodásnak.  

Kalmár Róbert megköszöni a tájékoztatót, egyszersmind Locskai Mátyásnak az Egyesület 
pénzügyi életében végzett tevékenységét. Tájékoztatja még a tagtársakat, hogy 
támogatásként az Egyesület 550 ezer Ft-ot nyert, ennek kézhez kapását követően az egyre 
égetőbb egyenruházati igényeket tervezi megoldani a Vezetőség.  

 

2.  Napirendi pont: Tagsági viszonyok rendezése, próbaidős tagok felvétele 
 

Kalmár Róbert felkéri Kelecsényi Gábort e napirendi pont levezetésére.  

Kelecsényi Gábor elmondja, hogy az Egyesület jelenlegi rendes tagsága 45 fő, ami változott 
a legutóbbi Közgyűlés óta, ezért szeretné a tagság részére röviden összefoglalni a 
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változásokat. 

 Egy tagtársunk, Őze Antal írásban jelezte, hogy tagsági viszonyát - magánéleti okokra 
hivatkozva - megszünteti. Mivel a megszüntetésre utaló jelzés egyoldalú jognyilatkozat, 
a tagsági viszonya a közléssel megszűnt.  

 Két tagtárs, Dózsa Sándor, és idősebb Szatmári László írásban jelezte, hogy a 
továbbiakban az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, rendes tagságuk ezzel megszűnt.  

Kalmár Róbert  átvéve a szót elmondja, hogy a mai napon Székely Csaba tagtárs szóban 
azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a továbbiakban az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, 
rendes tagsága ezzel megszűnt.  

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy Székely Csaba rendes tagságának megszűnésével az 
Egyesület rendes tagjainak száma 44-re módosult, a jelenlévő 33 fő rendes taggal a Közgyűlés 
továbbra is határozatképes.  

Kelecsényi Gábor kéri a tagtársakat, hogy egyesével szavazzanak a három jelentkező pártoló 
taggá nyilvánításáról.  

 

4/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő 
tartózkodásával Dózsa Sándort a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál pártoló tagjává fogadja. 

 

5/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő 
tartózkodásával idősebb Szatmári Lászlót a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület Gyál pártoló tagjává fogadja. 

 

6/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő 
tartózkodásával Székely Csabát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál pártoló tagjává fogadja. 

 

Kelecsényi Gábor kéri, hogy a napirendi pont tárgyalásának következő lépéseként a tagság 
döntsön a felvételre jelentkező próbaidős tagoknak az Egyesület rendes tagságába történő 
felvételéről. Az Egyesületnek jelenleg 3 fő próbaidős tagja van, ezek közül a Közgyűlésen 1 
fő, Nagyné Levente Beatrix jelent meg. Azt javasolja a tagságnak, hogy - tekintettel arra, hogy 
a tagjelölteknek nyilatkozniuk is kell arról, hogy fenntartják-e tagsági kérelmüket - a Közgyűlés 
csak Nagyné Levente Beatrix tagsági viszonyáról döntsön, a másik két jelölt, Nyirádi Katalin 
és Szőke Nikolett tagságáról egy későbbi Közgyűlés szavazzon.  
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Először megkérdezi Nagyné Levente Beatrixot, hogy a próbaidő tapasztalatai alapján továbbra 
is az Egyesület rendes tagja kíván-e lenni: 

Nagyné Levente Beatrix: Igen, természetesen szeretnék az Egyesület rendes tagja lenni. 

Kelecsényi Gábor kéri, hogy akinek esetleg van kifogása ez ellen, vagy olyan körülmény, ami 
említést érdemel, az jelezze. Minthogy senki sem jelentkezik, kéri a tagságot, hogy szavazzon.  

7/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, 12 
tartózkodással, egyszerű szótöbbséggel Nagyné Levente 
Beatrixot a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület rendes 
tagságába fogadja.  

 

Kelecsényi Gábor megállapítja, hogy ezennel Nagyné Levente Beatrix az Egyesület rendes 
tagja, ezzel pedig a Közgyűlés szavazati aránya módosult: az Egyesület rendes tagjainak 
száma 45-re növekedett, ebből jelen van 34 fő, a Közgyűlés továbbra is határozatképes.  

A következőkben elmondja, hogy az Egyesület tagsági aktivitása jelentősen javult a korábbi 
időszakhoz képest. A tagtársak közül mindössze egy fő volt, aki egyetlen szolgálatot sem adott 
az év folyamán és egyéb érdemi tevékenységben sem vett részt annak ellenére, hogy az egy 
korábbi Közgyűlésen ugyanezen ok miatt egyszer már szóba került a neve és akkor 
kifejezetten kérte, hogy továbbra is az Egyesület tagja maradhasson, vállalva az ezzel járó 
feladatokat. Javasolja, hogy az illető tagtárs, Malatinszky Béla tagságát az Egyesület 
Alapszabályának 5. fejezet 11.) pontja alapján a tagság 30 napos határidővel mondja fel, 
tekintettel arra, hogy nevezett huzamosabb ideje nem teljesíti az egyesületi tagsággal járó 
feladatait, ezzel nem felel meg az Alapszabály feltételeinek.  

 

8/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett Malatinszky Béla egyesületi tagsági viszonyát 
30 napos határidővel felmondja.  

Jelzi, hogy a tagsági viszony rendezésével kapcsolatos kérdések megtárgyalásra kerültek, 
ezért a napirendi pontot lezárja.  

  

3.  Napirendi pont: Az Egyesület elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása 
 

Kalmár Róbert elmondja, hogy az Egyesület Vezetőségének mandátuma lejár, minthogy a 
2014. évi rendes Közgyűlésen a tagság arról döntött, hogy az Egyesület vezető tisztségviselőit 
4 éves ciklusokra választja, amelynek kezdő éve a 2014-es év volt. Elmondja, hogy már tíz 
éve vezeti az Egyesületet, amely nagyon sok munkát, de nagyon sok örömöt is jelent számára, 
ezért köszöni, hogy a tagtársakkal tölthette ezt az időt. Kéri, hogy a tagság tegyen javaslatot 
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az Elnök személyére.  

Kovács Tamás, Hajdú Sándor és Szabó Tamás egymástól függetlenül Kalmár Róbertet jelöli 
az Egyesület elnökének a következő időszakra.  

Kelecsényi Gábor megkérdezi a tagtársakat, hogy más jelöltet javasol-e valaki, illetve 
szükségesnek látja-e valamely tagtárs titkos szavazás megtartását. Sem jelölt, sem a titkos 
szavazásra utaló kérés nem érkezik a jelenlévőktől. 

 

9/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett Kalmár Róbertet a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál elnökének választja.   

 

Kalmár Róbert megköszöni a bizalmat és az elnöki feladatkört elvállalja. Elmondja, hogy az 
elmúlt években sokat növekedett a Vezetőség feladata, ezért olyan helyettesekre van 
szüksége, akik a munkáját érdemben segíteni tudják. Sok emberrel dolgozott együtt, a 
tapasztalatai alapján a tagság részére Gazsó Csabát és Kelecsényi Gábort javasolja 
megválasztani elnökhelyetteseknek.  

Jakucs János Hajdú Sándort javasolja elnökhelyettesnek.  

Vitárizs László Kozma Csabát javasolja elnökhelyettesnek.  

Hajdú Sándor Kovács Tamást javasolja elnökhelyettesnek.  

Sárvári Dávid Kovács Róbertet javasolja elnökhelyettesnek.  

Kalmár Róbert kéri, hogy a jelöltek egyesével nyilatkozzanak arról, hogy a jelölést elfogadják-
e.  

Gazsó Csaba köszönettel elfogadja a jelölést. 

Kelecsényi Gábor köszönettel elfogadja a jelölést. 

Hajdú Sándor úgy nyilatkozik, hogy számos feladatot lát el az Egyesületben, ezek mellett 
nem kíván újabb feladatot kapni, így a jelölést nem fogadja el. 

Kozma Csaba nyilatkozik, hogy a jelölést nem fogadja el, nem kíván elnökhelyettes lenni. 

Kovács Tamás megköszönve a jelölést nem fogadja azt el, nem kíván elnökhelyettes lenni. 

Kovács Róbert megköszönve a bizalmat a jelölést nem fogadja el.  

Kalmár Róbert megállapítja, hogy a hat jelölt közül négy nem fogadta el a jelölést, így 
amennyiben további jelölést a tagság nem tesz, egyesével szavazzanak a jelölést elfogadó 
két főről.  
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10/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett Gazsó Csabát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál elnökhelyettesének választja.   

 

11/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett Kelecsényi Gábort a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület Gyál elnökhelyettesének választja.   

 

Kalmár Róbert megállapítja, hogy a Vezetőség megválasztása sikeres volt, ezért javasolja 
áttérni a következő napirendi pontra.  

 

4.  Napirendi pont: Az Egyesület felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 
 

Kalmár Róbert elmondja, hogy az elmúlt években a felügyelő bizottság intézkedésére 
szerencsére egyre kevesebbszer volt szükség, azonban az Egyesület működéséhez 
szükséges a felügyelő bizottság működése is, ezért kéri a tagokat, hogy tegyenek javaslatot a 
felügyelő bizottság tagjaira. A maga részéről Bagdi Gyulát, Kovács Tamást és Turcsán Attilát 
javasolja felügyelő bizottsági tagoknak.  

Kozma Csaba Kovács Róbertet javasolja felügyelő bizottsági tagnak.  

Szebeni Zsolt Kozma Csabát javasolja felügyelő bizottsági tagnak. 

Vitárizs László Szebeni Zsoltot javasolja felügyelő bizottsági tagnak. 

Kalmár Róbert kéri, hogy a jelöltek egyesével nyilatkozzanak arról, hogy a jelölést elfogadják 
el. Elmondja, hogy Bagdi Gyula nincs jelen a Közgyűlésen, de előzetesen írásban úgy 
nyilatkozott, hogy amennyiben a tagság bizalmat szavaz neki, a jelölést elfogadja.  

Kovács Tamás nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja. 

Turcsán Attila nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja. 

Kozma Csaba nyilatkozik, hogy a jelölést nem fogadja el. 

Kovács Róbert nyilatkozik, hogy a jelölést elfogadja. 

Szebeni Zsolt nyilatkozik, hogy a jelölést nem fogadja el.  

Kalmár Róbert kéri a tagtársakat, hogy amennyiben más jelölt nincs, egyesével szavazzanak 
a jelöltekről.  
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12/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett Bagdi Gyulát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál felügyelő bizottsági tagjának választja.   

 

13/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett Kovács Tamást a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál felügyelő bizottsági tagjának választja.   

 

Az ezt követő szavazások során Turcsán Attila megválasztását a Közgyűlés 12 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 21 tartózkodás mellett elveti, majd Kovács Róbert 
megválasztását 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 19 tartózkodás mellett elveti.   

Kelecsényi Gábor a kialakult helyzetben javasolja, hogy a Közgyűlés Ragó Istvánt válassza 
meg a felügyelő bizottság tagjának.  

Ragó István megköszöni a bizalmat, de elmondja, hogy munkája miatt felelősen nem tudja 
vállalni a megbízatással járó feladatokat, ezért a jelölést nem vállalja. 

Kovács Róbert szót kérve elmondja, hogy a jelöléstől visszalép, nem kíván a felügyelő 
bizottság tagja lenni. 

Kalmár Róbert kéri a tagokat, hogy az elhangzottak ismeretében tegyenek javaslatot új 
jelöltre, vagy szavazzanak ismét az egyetlen korábbi, a tisztséget elvállaló jelölt személyéről.  

Újabb javaslat nem érkezik, ezért a tagok újra szavaznak.   

 

14/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 30 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás 
mellett Turcsán Attilát a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 
felügyelő bizottsági tagjának választja.   

 

Kelecsényi Gábor szót kérve jelzi, hogy az Egyesület Alapszabálya név szerint tartalmazza 
a vezető tisztségviselőket, ezért technikailag a most megválasztott új vezetőség és felügyelő 
bizottság egyben az Alapszabály módosítását is szükségessé teszi. Emellett az 
Alapszabályban tételesen, dátum szerint meg van jelölve, hogy a tisztségviselők mandátuma 
meddig tart. Javasolja a tagtársaknak, hogy a 4 éves ciklusokhoz igazodva a most 
megválasztott tisztségviselők mandátuma egységesen 2022. február 28-áig tartson.  

Kéri a tagtársakat, hogy szavazzanak az Alapszabály fentiek szerinti technikai módosításáról. 
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15/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, egyhangúan megszavazza az Egyesület Alapszabályának 
módosítását az alábbiak szerint: 

7. fejezet 

10.) Tagok megbízták az Egyesület elnöke feladatainak ellátásával Kalmár Róbert Krisztiánt 
(an.: Mag Ilona; lakóhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 15.). Az elnök megbízatásának 
kezdete: 2018. 02.06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 
11.) Tagok megbízták az Egyesület elnökhelyettesi feladatainak ellátásával Gazsó Csabát (an.: 

Mizsei Zsuzsanna; lakóhely: 2360 Gyál, Erdősor utca 152..), Az elnökhelyettes megbízatá-
sának kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 
12.) Tagok megbízták az Egyesület elnökhelyettesi feladatainak ellátásával Kelecsényi Gábort 

(an.: Varga Jolán; lakóhely: 2360 Gyál, Tavasz utca 2.). Az elnökhelyettes megbízatásának 
kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 

8. fejezet 

10.) Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Bagdi Gyulát (an.: 
Juhos Zsuzsanna; lakóhely: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 41.). A tag megbízatásának 
kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 
11.) Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Kovács Tamást (an.: 

Tapolcsányi Teréz; lakóhely: 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 83.). A tag megbízatásának 
kezdete: 2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 
12.) Tagok megbízták a Felügyelő Bizottság tagi feladatainak ellátásával Turcsán Attilát (an.: 

Katona Mária; lakóhely: 2360 Gyál, Szabó Ervin utca 6/A.). A tag megbízatásának kezdete: 
2018. 02. 06. A megbízatás 2022. 02. 28-ig áll fenn. 

 

Kalmár Róbert megállapítja, hogy a felügyelő bizottság tagjai az Egyesület megválasztotta, a 
napirendi pontot ezzel lezárja.  

 

5.  Napirendi pont: Egyéb hozzászólások 
 

Kalmár Róbert elnök elmondja, az éves rendes Közgyűlés március 2-án kerül megtartásra, 
ez egyben alkalom lesz a felújított Steyr gyártmányú tűzoltó fecskendő átadására és 
bemutatására is. A várható nagyszámú vendég miatt a Közgyűlés a szokásosnál korábbi 
időpontban, 15 órakor kezdődik majd, a meghívó ennek megfelelően fog készülni.  

Kelecsényi Gábor elmondja, hogy az Alapszabály 5. fejezet 9.) pontja nevesíti, hogy "Tűzoltói 
szaktevékenységet az Egyesület csak olyan, jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel 
rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas erre és önként 
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vállalja kötelezettségeit. Az Egyesület tűzoltó szaktevékenységet irányító tagja csak az lehet, aki a 
fentieken túl rendelkezik megfelelő állami- és szakmai iskolai végzettséggel, vagy ezek megszerzésére 
írásban, határidőre kötelezettséget vállal." Az Egyesületben korábban ezt a tevékenységet 
korábban Szabó István látta el, aki hosszabb ideje csak pártoló tagként vesz részt az 
Egyesület életében. A szakmai tevékenység irányító feladatokat évek óta a gyakorlatban 
Kozma Csaba végzi, ennek nevesítése azonban mindeddig nem történt meg. Kéri a tagságot, 
hogy szavazzon arról, hogy az Egyesület tűzoltó szaktevékenységét irányító tagja deklaráltak 
Kozma Csaba legyen, elismerve ezzel eddigi munkáját is, egyszersmind intézményesítve az 
eddigi gyakorlatot.  

 

16/2018. (II.6.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett megbízza Kozma Csabát a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület Gyál tűzoltó szakmai tevékenységének 
irányításával. 

 

Kalmár Róbert megállapítja, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendi pontját eredményesen 
megtárgyalta, ezért, megköszönve a tagtársak megjelenését a Közgyűlést berekeszti.  

 

kmf. 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  ………………………………  

 Kelecsényi Gábor 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:   

 

 

 ……………………………… ………………………………  

 Orosz Viktória Kovács Róbert 


