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Jegyzőkönyv

Nagycsaládo sok Szentendrei E gyesülete 20 I 6 évi rendes közgytilése

A közgytílés ídőpontja 20l6.január 29.18.30 őra

_ 
A közgyrilés helyszíne Szentendr e Kálv ária l. 1 6 / C

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint személyesenZí fő, valamint további 12 fő meghata|mazotl
útján képviselteti magát. Őszesen 37 fő, ebből 1 fő (Ruskó Anita) tiszteletbeli tag szavazati jog-
gal nem rendelkezik.

1) Közgyűlés megnyitása, jelenlévők üdvözlése' levezető elnölg jegyzőkönyweze-
tő és _hitelesítők megválasztása

Kapás Ferencné, az egyesiilet elnöke üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy a 18.00 órára meg-
hirdetett közgyűlés a megjelentek csekély |étszátma miatt haüírozatképtelen volt. A 18.00 órai
közgyiilés elmaradt. Jelen közgyűlés a 18-30 órára meghirdetett megismételt közgyűlés.

Kapás Ferencné felkéri, a ktizryíílés levezető elnökének Tarjányiné Bíró ú)va, jeg{ikönyweze-
tőnek Kapás Ferenc, valamint jegyzökönyv hitelesítőknek Vorindánné Gyüre Agnes és Sel_
meczi Józsefoé tagüírsakat. A nevezefiek a felkérést elfogadjrík.

A közgyrilés levezető elnök, jegyzőkönywezető és a hitelesítők személyét' nyílt kézfeltartásos sza-
vazással35. igen és l tanózkodás mellett elfogadjrík.

Tarjányiné Bíró Éva áweszi a közgyúilés vezetését és megállapítja, hogy a jelen megismételt köz-
gyrílés a megjelentek szárrlrátől fiiggetlenül határozatképes. A közgytílés napirendje ÍLzonos a
meghívóban kcizölt napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

7. Közgyűlés megnyítása, jelenlévők üdvözlése, levezető elnök, jegyzőkönywezető és -hitelesítők
megválasztása

2. Az előző közgyűlés óta belépett új tagtársak bemutatkozása
3' A 2015. évi elnöki beszámoló szóbeli kiegészítése - beszámoló megtekinthető honlapunkon

ctmen
4. Pénzügyí felelős beszámolója a 2015. éví gazdálkodásról
5. Számvizsgáló Bizottság beszámolója az elmúlt éV tapasztalatairól
6. Ellenőrző Bizottság beszámolója 20t5. év tapasztalatairól
7. Hozzászólások a beszámolókhoz, a beszámolók elfogadása
8. Alapszabály módosítás tervezetének szóbeli kiegészítése, hozzásző]ások' Az alapszabály elfogadá-

sa. Az alapszabály-tervezet megtekinthető 
címen

9. Az egyesület elnöke, azlntéző-, Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság nevében lemond tisztségéről.
].0' A Jelölő Bizottság elntjke (osoha László) beszámolója az Elntikség és Felügyelő bizottsági tagokra

érkezett javaslatokról. A tisztséget vállaló tagtársakról és programjaikróla

1'1'. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása. 
címen"tájékozódhatok'

].2. Vá lasztás mentének ismertetése, lebonyol ítása
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13. Szünet' A szünet alatt a Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat.
L4' A szavazás eredményének ísme rtetése.
15. Szünet. Az elnökség saját tagiai közül megválasztja elnökét.
L6. Az elnök személyének bejelentése
17. Nagycsaládosok országos Egyesületével kapcsolatos változások ismertetése (Vorindánné GyÜre

Ágnes)
L8. Az évitagdíj megállapítása.
19. Tervek elképzelések 2016. évre
20. Egyebek
2I. Közgyíilés zárása

A jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják
Bogótiné Schütz Gabriella a közgyíilés megnyitósa utón 78.32 perckor rosszullét miott tovozott, de képvisel-
tére meghotolmozóst odott Homónné Sinkovics Piroskúnak. (jelenléti íven is rögzítve)

Tóth István felszólal' hogy szerirrte a kozgyítlés összehívása nem volt szabályszerii. Véleménye
szerint a közgyrilést nem az elnök hívja össze, hanem azlntéző Bizottság nevében az elnök. A köz-
gyűlés elé kertilő hatánozatokat azlntézó Bizottság készíti elii. AzIntéző Bizottság milyen hatánoza-
tokkal készítette elő a közgyrílést.

Kapás Ferencné, al<t az egyestilet elnöke és egyben az Intéző Bizottság elnöke is, válaszában el-
mondja' hogy a közgytílés megelőzően arrnak időpontját, helyszínét és napirendj ét azIntéző Bizott-
sághatározta meg' egyben döntöttek a Jeltilő Bizottság létrehozásáról (osoha LászIő, Benzsai Réka"
Vorindanné Gytire Ágnes) is.

Tarjáruyiné Bíró Éva,|evezető elnök, szavazástabocsátja, hogy Kapás Ferencné válaszávalegyetér-
tenek-e akiczgy(ilés folyatatásával, vagy a jelen közgyílés kerüljön berekesztésre és új közgyűlés
összehívásríra kerüljön sor'

A közgyűlés nyílt kézfeltartÁsos szavazással 35 igen és 1 tartózkodással' elLenszavazat nélkiil Kapás
Ferencné vá|aszát elfogadta és a közgyűlés folyataüísa mellett dönt.

Tóth Isnánjavasolja, hogy a 3,4,5, napirendi pontokban jelölt beszámolókhoz a hozzászőIás lehe-
tősége és elfogadása ktilön_ktilön történjeq ne együttesen.

Tarjányiné Bíró Éva, |evezető elnök' a javaslattal kapcsolatb art szavazásra kéri fel a jelenlévőket.
Nyílt kézfeltartrísos szavazással akiizgyiilés a kÚlön-ktilön ttjrténő elfogadiís mellett dönt, 36 igen
szavazattal,ellenszavazaÍéstartózkodásnélkiil'

2.) Az előző közgyűlés óta belépett űj tagtársak bemutatkozása
Kapás Ferencné elmondja, hogy a 2015 éi rendes közgyűlés őta 12 család kéne felvételét az egye-
sületiinkbe, ugyanakkor saját elhatiározásból és tagdíjfizetés elmulasztása miatt 13 családdal csök-
kent az egyesületiink tagjainak szétma. Összességében egyesületÍ.inket jelenleg 95 család alkotja.

Az újonnan belépett tagcsaládok közül Megyesi Katalin jelen van a kcizgyűlés"n Ő személyesen
mutatkoák be. A közgyűléstől tívolrnaradt tj tagt'írsakról Kaprís Ferencné mondott néhríny bemu-
tató mondatott.

3.) A 2015.évi elnökÍ beszámoló szóbeli kiegészítése
Kapás Ferencné szóbeli kiegészítése a20I5 évi egyszerűsítet beszrímolóhoz.
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A mérleg főösszege 1084 ezer forint, saját töke 1084 ezer forin! az e|őzó évhez 27 ezer forinttal
csökkent. Ezenpénnjgyi adatokat a Selmeczi Józsefné pénziigyi felelőstől akozgyúIés megkezdése

előtt, itt a helyszínen kaptam meg.

Tóth Isnán a beszámolóhoz hozzÁszólasában felveti' hogy a beszímoló nem tartalmazza az Intézó
Bizottsági üléseken hozott hatérozatokat. Milyen protokoll szerint történik az egyestiletnek felajrín-

lott adomrínyok szétosztású Az év végén kapott-e egyesülettink olyan adomány, melyet aktivistrík
_üzletekben gyiijtöttek össze? Ha igen kik kaptak abból és milyen elvek alapján. Az év végi nagy

értélai Magyar Nemzeti Banldól érkezett adományt kik kaptík? Ki és milyen alapon dönti el, hogy
. az egyesülettagar számfuacéljai eléréshez felajrínlott adomiínyokat, míkor, kinek mi alapjrín adják

tovább.

Kapás Ferencné vőlaszaTóth István felvetéséhez. Az adományok érkezéséről' tartalmaról és kiosz-
üísrínak helyéről, időpontjaról az elektronikus levelező listan (E-mail) útján értesítjük tagságot. A
kiosáásnál figyelembe vessziik az adott családról közismert rászorultságot a család létszámát,
sztikségleteit' a felajánló elvárasait' az adomrány mennyiségét. Az adományok átadása a családok

részér e térítésmentesen történik.
Az adományok átadásánál legtöbb esetben jelen volt és segédkezett az Intéző-, azE|lenőrző- és a

Számvizsgáló Bizottság egy_egy tagJa, vagy egyestiletiink egy-egy aktívabb taga. Sziikség esetén

egyesü|etiink a felmertilt száL\itási költséget sziímla ellenében megtéríti a szállítást saját gépkocsival

végző tagnak. Néhany esetben előfordult, hogy a szállítást gépkocsival rendelkező tagjaink' önkén-

tesen' költségtérítés nélkül vállalt ík.
A korábbi évekhez hason]ó, _ de már 2O74-ben sem _ vettünk részt az Élelmis"er Bank á|tal szer-

vezettkarácsonyi tartós élelmiszer adomrínygffitő akcióban, így innen adomiíny sem kaptunk.
A Nemzeti Banktól kapott adomríny elosztása az október 28-i kézműves foglalkozás a|ka|máva|
(ahol 5 vezetőségi tag volt jelen) töftént.

Tarjárry-iné Bíró Éla,levezető elnök, az egyszeriisített beszámolóval kapcsolatban beleérwe az eI-

hangzottkiegészítéstis szavazásra kéri fel a jelenlévőket. Kézfeltartásos nyílt szavazÍssal a kcizgyű-

lés a beszámoLőt27 igen. 3 ellenszavat és 6tartőzkodás mellett elfogadta.

Narycsaládosok Szentendrei Eryesületének kiizryűlésének 1/2016 (01.29) számú
határozata: A kiizryűlés az elnök beszámolóját az Intéző Bizottság 2015. évi
munkáról e|fogadja.

4.) Pénziigyi fetelős beszámolója 
^ 

2015. évi gazdálkodásról

Selmeczi Józsefué pénzugyi felelős (könyvelő) megerősíti, hogy pénzrigyi vonatkozásbal egyetéÍ
Kapás Ferencné álta| az egyszerűsített beszámolóhoz szőban elmondott kiegészítésével.

Ruskó Anita kérdéssel fordul a kijzgyűIéshez, hogy beszámolóbarl, szerep|ő 27 ezer forint vagyon-
csökkenést miből fedeáe az egyesület.

Selmeczi Józsefné vátlasza, az előző években felhalmozott és 20l5-re áthozott vagyonból. Ruskó
Anita a válasá elfogadta'

Tarjányiné Bíró Éva,levezető elnök, szavazásra kéri fel a jelenlévőket. A pénzügyi beszrímolót
kézfeltartásos nyílt szavazással 32 igen ellenszavazat nélktil 4 tartózkodással a közgyrilés elfogadta.

Narycsaládosok Szentendrei Egyesületének közryűlésének 2l20t6 (01.29) számú
határozata: A közryűlés az 2015 évi pénzüryi beszámolót elfogadja.
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5.) Számvizsgáló Bizottság beszámolőja az elmúlt év tapasztalatairól

A Szá1mvizsgáló Bizottság tagunak trívolléte miatt Kapás Ferencné felolvasta a Sziímvizsgáló Bi-
zottság által a közgyíílésnek írásban 2016. január 13-án kelt beszímolóját. Az írrísbeli besziímoló
szerint a Számizsgáló Bizottság 2016. január 13-án ellenőrizte a könyvelést és mindent szabáIy-

szeriinek a számviteli törvény előírásainak megfelelőnek talá]t.

-Tarjányiné Bíró Éva,levezető elnök' szavazásra kéri fel a jelenlévőket. A Számvizsgáló Bizottsági

beszámolót a közgyűlés kézfeltartásos szavazással 33 igen, ellenszavazat nélkül 3 tartózkodással

- 
. 
elfogadta.

Narycsaládosok Szentendrei Eryesületének kiizryűlésének 3/2016 (01.29) számú
határozata: A közryűlés Számvizsgáló Bizottság 2015 munkájátől szóló beszámo-
lót elfogadja.

6.) Bllenő rző Bizottság beszámolój a 20 1 5. év tapasztalatairól

Tarjányiné Bíró Éva, azEIlenőrzcí Bizottság elnökeként elmondja, hogy a rendezvények előkészü-
leteiben, lebonyolíüísában az év folyamrín folyamatosan részt vettek, azokat figyelemmel kisérték.

Mindent rendben taláItak.

Tarjtinyiné Bíró Éva,Ievezető elnölq azBllen&ző Bizottsági beszámolóvalkapcsolatban szavazásra

kéri fel a jelenlévőket. Az Ellenőrző Bizottsági besziímolótkézfekartásos szavazással a közgyűlés
33 igen, e|Ienszavazat nélktil 3 tartózkod.ís mellett elfogadta'

Narycsaládosok Szentendrei Eryesületének közryűlésének 412016 (01.29) számú
határozata: A kiizryűlés Ellenőruő Bizottság 2015 munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

7 .) Hozzászólások a beszámolókhozo a beszámolók elfogadása

A beszímolók a korábbi napirendi pontok szeintmegtárgyalásra és elfogadásra kerultek.

8.) Alapszabá.Jy módosítás tervezetének szóbeli kiegészítése,hoz'zászólások

Tóth Isnán a közgyűlés elé terjesztett alapszabiíly tervezethez az a|ábbiakat javasolja:

Az egyesület székhelye jelenlegi székhelyet viíltoztassuk meg, a székhely legyen zLzonos jelen köz-
gyúilés által me gvril asztando elntjk lakcímével.

Javasolja, hogy a jövőben ne legyen lehetőség megbízott ítjén a tagságból eredő jogokat (p1. sza-

vazrri) gyakorolni. Minden tag a tagságból eredő jogaival csak személyesen élhessen.

Javasolja, hogy a banki rendelkezést az elnök önríllóarr gyakorolhassa' Az elnök tartós akadályozta-
tása esetén az elnökség további két tagja egytittesen élhessen a banki rendelkezésjogával.

Javasolja" törölni az E]rrrtjkségből és a Felügyelő Bizottságból a póttagot. Amennyiben az Elrrökség,
vagy aFelügyelő Bizottság Iétszámábal csökkenés következik be, új tagot kell váIasztari.

Tarjáiyiné Bíró Éva,levezető elrrök Tóth Istvan javaslataival módosított alapszabály tervezetet

szav azás sal történő elfo gadásra j avas olj a.

A közgytilés az alapszabá|ytkézfeltartásos szavivással 32 igen szavazattal, ellenszavzaÍ nélktil 4
tartózkodrís me ll ett elfogadta.
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Narycsaládosok Szentendrei Eryesületének közryűlésének 5/2016 (01.29) számú
határozata: A közryűlés a módosító javaslattal a Narycsaládosok Szentendrei
Egyesületének alapsz abály át elfo gadj a.

Horvóthné Somogyi Éva 79.55 órakor a közgyűlésbőltóvozott, tovóbbi képviseletére meghotolmazóst adott
Homúnné Sinkovics Piroskónak. (jelenléti íven is rögzÍNe)

' 9.) Az egyesület elnöke, arzlntéző_, Ellenőrző- és Számvizsgáló Bizottság nevében
lemond tisztségéről.

Tóth István felszólalásában felhívja a közgyűlés figyelmét' hogy az egyesület jelenlegi tisáségvise-
lőinek nem sztikséges lemondani, mivel megbízatásllk az eddigi haüílyos alapszabáiy értelmében
határozott időre 3 éwe szól. A hrírom éves időszak letelt.

A kiizryűIés a bizottságok megszűnését fudomásul veszi.

10.) A Jelölő Bizottság elnöke (Osoha László) beszámolőja az Elnökség és Felii-
gyelő bizottsági tagokra érkezett javaslatokról.

Tarjanyiné Bíró Éva Ievezető elnök felkéri osoha Lászlőt, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismer-
tesse munkájukat'

osoha László elmondja' hogy a jelöltíllítís lehetőségéről több alkalommal elektronikus úton tríjé-
koztattrík a tagságot. A tagság köreiből elnökségi tagrak 18 fore, feliigyelő bizottsági tagnak25
főre érkezettjelölés.

Valamennyi tisztségre javasolt taglársat felkeresték és megkérdeáék elfogadják-e a jelölést' Elnök-
ségi tagságra jelölést 4-en, felügyelő bizottsrági tagságra jelölést 10-en fogadtrík el. A jelölést elfo-
gadok neveit, valamint az egyesülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseiket honlapunkon a tagság
számér a ho zzáférhetővé tetttik.

osoha LászIó megkérdezi a közgyulést' hogy a jelenlévők köZiil, Van-e valakinek javaslata vala-
mely tisztségre. Tisáségre jelölésre újabb javaslat nem volt.

A jeliilést elfogadó tagtírsak nevei ABC sorrendben felkerÍiltek a szavaző|apra.

1 1 .) Sz av azztszámlál'ő Bizotts á g m e gvá la s ztása.

Tarjányiné Bíró Éva levezető elnök, a közgyrilés egyetértésével megbízza az önként jelentkezők
közül Szavazatszámlátó Bizottság elnöki feladatainak ellátÍlsával Ruskó Anita taglénsat. A Sza-
vazatszámláló Bizottság további két tagiának Vorindán Péter és Péteriné Penczel Cecília tagfár-
sakat.

A közgyúlés kézfeltartásos nyílt szavazással a szavazat számlálok személyét nyílt kézfeltartásos
szav azással 33 igen, ellenszav azat nélkiil 3 tartózkodrással elfo gadta.

12.) Y álasztás m en tén ek is mertetés e, lebo nyolítás a

Péteriné Penczel Cecília ismerteti a szavazás menetét. A szavazás szavazőlapok segítségével írás-
ban titkos szavazással'történik. A szavazőIapon feltÍintetett nevek melletti négyzetbe,történő X jelö-
léssel kell jelölni art a személyt, akire a szavaző a szavazatát adja. A szavazat akkor érvényes, ha az
elnökségi és a felügyelő bizottsági tagságra jelöltek köZül három-lrr{rom név mellet van X. Három-
háromnál több név jelölése esetén aszavazás érvénytelen
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A szavazás alapján az elnökségbe bejutott hiárom tagtiírs, maguk közül megváIasztja az egyesület
elnökét. A Felügyelő Bizottság jelöltjei közül a legtöbb szavazatot kapotttagtrírs a Felügyelő Bi-
zottság elnöke, míg a további két legtöbb szavazatottkapott tagtrírs a Felügyelő Bizottság tagjai.

A közgyulés a fent ismetett módon lebonyolítj a a szavazást-

13.) Szünet
^ Tarjónyiné Bíró Évalevezettí elnök sztinetet rendel, mely alatt aSzavazatszámláló Bizottság össze-

síti a szavazatokat.

14.) A szaYazás eredményének ismertetése.

P é t e r in é P encz e l C e c il i a ismerteti a szav azás összesített eredménvét

Elnökségi tagságta j elöltek :

Csenkiné Popovics Judit 27 Elniikség tagia
Csizmadia Zo|tínné 29 Elnökség tagia
Hománné Sinkovics Piroska 16
Osoha Lőszló 36 Elnökség tagia

Felügyelő Bizottsági tagságra jelöltek közül:
Benzsai Réka 29 Felügyelő Bizottság elniike
Eckensberger Zsoltné 8

Háfráné Fitos Adrienne 11

Horváthné Somogyi Éva 2
Kaprás Ferencné 4
Osoha Katalin 5
Selmeczi Jrízsefné 19 Felügyelő Bizottság tagia
Siklósiné Bartha Barbara l
Tóth István 24 Felüryelő Bizottság tagia
Varga Csilla 5

15.) Szünet
Tarjányiné Bíró Éva levezető elnök szünetet rendel. A szünet ideje alatt a frissen megválasáott
elnökség saját tagjai közülmegválassza az egyesület elnökét.

16.) Az elnök személyének bejelentése

osoha László, mint elnökségi tag akozgytilésnek bejelenti, hogy az a Narycsaládosok Szentend_
rei Eryesületének elniike: osoha László' A bejelentést a közgyűlés tudomásul veszi.

Narycsaládosok Szentendrei Egyesületének közryűlésének 612016 (01.29) számú
határozata az Elnökségi- és az Felügyelő BizoftságÍ_ tagok személyérőt.

Elnökségi tagok:
osoha Lászlő elniik

. Csenkiné Popovics Judit elnökségi tag
Csizmadia Zol,tánné elnökségi tag

Felüryelő Bizottsági tagok:
Benzsai Réka elnök
Selmeczi Józsefné felüryelő bizottsági tag
Tóth István felügyelő bizottsági tag
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17.) Nagycsaládosok Országos Egyesületével kapcsolatos változások ismertetése

Tarjányiné Bíró Éva levezető elnök felkéri Vorindrínné Gytire Ágnest' hogy ismertesse a Nagycsa-
ládo sok országo s Egye siiletével (|{oE) kapc sol ato s aktuális változásokat.

Vorindénné Gyüre Ágnes elmondja, hogy résá vett a NoE legutóbbi közgyűlésén, ahol szintén
megtörtént az aLapszabály módosítás. A módosított NoE alapszabáIy értelmében a jövőben egyesü-

_ letlink' mirrt jogi személy taga a NoE-nak és egy szavazaÍtal rendelkezik. A Nagycsaládosok
Szentendrei Egyesület tag|ai a jövőben automatikusan már nem tag|ai a NoE_nak is. Aki a jövőben
a Szentendrei Nagycsaládos Egyesület tagságrán trÍlmenően a NoE_nak is tagsakiván lenni, annak a

' NoE-ba kiilön be kelllépnie'

Vorindénné Gyüre Ágres NoE-val kapcsolato s tájékoztatőjáú a közryűlés tudomásul veszi.

18.) Az évi tagdíj megállapítása.
Tarjányiné Bíró Évalevezető elnök felkéri Osoha Lászlőttegyen javaslatot az egyestileti tagdíjra'

osoha Lászlójavasolja, hogy a tagdíj továbbra is maradjon 3600.- Ft]évlcsalád. A 3600.- Ft-os tag-
díjból 2015-ig egyesülettink minden évben továbbutalt a NoE részére 1400'- Ft_ot tagcsaládonként,
mint NoE tagdíjat'
Amint az e|őző napirendi pontban ismertesre keriilt tag|aink már nem tagu a NoE-nak, ezért a
tagok utríni tagdíjat sem utaljuk tovább. Egyesülettink szempontiábőI ez kiadáscsökkenést jelent,
ezért nem tartom indokoltnak a jelenlegi tagdíj mértékének vátltonatÁsÍú.

T.arjrjnyiné Bíró Éyalevezető etnök szavazást rendel el, hogy a jrivőben is maradjon-e a 3600.-
Fíév/család. A ktizgytilés kézfeltartásos nyíIt szavazással 36 igen, tartózkodás és ellenszavazat nél-
ktil a tagdíj mértékét elfogadja.

Na5rcsaládosok Szentendrei Eryesületének közryűlésének7l2ol6 (01.29) számú a
évi tagdíjróL A tagdíj összege: 3600._ Ft/évlcsalád, mely összeg nem tartalmazza z
Narycs alád osok orszá gos E gyesület r észér e fwetend'ő ös szeget.

19.) Tervek elképzelések 201ó. óvre

Tarjórryiné Bíró Éva levezető elnök felkérí osoha Laszlőt20l6 évi programok ismertetésére.

osoha László 2016 évi programok, tervek ismertetése kapcsiín elmondja, hogy a miír évek óta rend-
szeresen megtartott hagyomrírryosnak sziímító rendezvények ebben az évben is megtartjuk. Húsvéti
tojáskeresés' Mikulás tinnepség, kiilönféle kézműves foglalkozások. Egy tavaszi és egy őszi kiran_
dulásra is sor kerül. A veresegy'házi Medveotthonba, valamint a komáromi erődrendszerbe. Az év
folyamán amennyiben felkérést kapunk valamely viírosi rendezvényen történő közreműktÍdésre,
erőnkhöz mérten azon is részt veszünk.

osoha lászló által ismertetett programvár)atot a közgyűlés tudomásul veszi.

20.) Egyebek
Tóth Isnán, mint a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesúlet Szentendre, elnöke felajrínlja' hogy pén-
tek délutanonként, a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületéhez tntozó családok gyermekeinek
kedvezményes térítés éllenében (500.- Ft/a1kalom/gyerek) úszásJehetőséget biztosit'a V-8 uszodá-
ban.

A közgyűlés a felajrínlást köszönettel elfogadja.
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21.) Közgyűlés zárása
Tarjártyiné Bíró Éva levezető elnök a j elenlévőknek megköszöni a részvételt és bezáqa a közgyű-
1ést.

Szentendre' 20I 6. február 5.

Ta4ánynéBíró Éva levezető elnök

Vorin esitő

Tanú 1. Tarú2.

Név: (sevY l TAH A's v J

Személyi igazolv ány száma:

.li>L^"{'
Személyi igazolvány száma: /+
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