Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Természetjáró Szövetség

Közgyűlése
2012. május 20.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium „Iharos Terem”, 900 óra.
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B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Közgyűlésének
Jegyzőkönyve

Helyszín:

Teleki Tehetséggondozó Kollégium „Iharos terem”

Időpont:

2012. május 20. 900 óra

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1.) Az Elnökség beszámolója a 2011-es évről, összefoglaló 2009-2011. közötti
időszakról
2.) Gazdasági beszámoló a 2011-es évről, összefoglaló a 2009-2011. közötti
időszakról
3.) Közhasznúsági jelentés a 2011-es évről
4.) Számvizsgáló bizottság jelentése
5.) Fegyelmi bizottság jelentése
6.) 2012. évi gazdasági terv
7.) Kitüntetések
8.) Tisztújítás
9.) Egyebek
Makár Richárd a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlésének levezető
elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Tájékoztat, hogy
meghívtuk Rakaczky István tiszteletbeli elnököt is, aki más elfoglaltsága miatt sajnos
nem tud részt venni, a közgyűlés minden tagját ezúton is üdvözli, és eredményes
munkát kíván.
Megállapítom, hogy a 39 szavazattal rendelkező meghívott közül 28 megjelent,
így a közgyűlés szavazatképes.
Javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvet Utrata Péterné vezesse, Kerekesné Szűcs
Katalin és Lugosi Judit hitelesítse.
Szavazás eredménye: igen: 28, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal elfogadta Utrata Péternét
jegyzőkönyvvezetőnek, Kerekesné Szűcs Katalint és Lugosi Juditot
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. Kérem szavazzunk arról, hogy a
közgyűlés elfogadja-e az eredeti kiírásnak megfelelő napirendi pontokat.
Szavazás eredménye: igen: 28, nem: 0, tartózkodik: 0.
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Megállapítom, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal egyhangúan, az eredeti
kiírásnak megfelelő napirendi pontokat elfogadja.
1. napirendi pont
Makár R.: felkérem Zárdai István elnök urat, tartsa meg beszámolóját az elnökség
munkájáról.
Zárdai I.: Elnökség beszámolója a 2011-es évről, összefoglaló a 2009-2011. közötti
időszakról (mellékelve).
Pl.: - az elmúlt 3 év eseményei, intézkedései, - 2010-ben új elnök, új elnökségi tag
választása, - új oktatási reformok bevezetése, - új túraútvonalak, - éves programok
ismertetése, - pályázatok, - technikai munkák, - Északi Tájakon elektronikus
formában, - B.-A.-Z. megye Természetjárásáért kiadvány, - Petőfi kilátó felújítása,
stb.
Balkányi F.: - útjelzés festések, 2009-ben Rákóczi út teljes felfestése, - 2011-ben
Majál utak, Bükk útjai, - ÉMÁSZ kollégák segítsége útfestésnél (1 nap alatt 50 km), 2012-ben befejezésre kerülnek, amiket 2011-ben elkezdtünk festeni.
Kuchta B.né: bejártuk a tapolcai Barlangfürdőtől – Diósgyőrig tartó útvonalat, van
olyan szakasz, ahol hiányzik a felfestés. Mi megcsináljuk, de kell festék és sablon.
Balkányi F.: festéket és sablont is a Szövetség ad.
Makár R.: egy küldött érkezésének köszönhetően időközben a szavazatok
száma 1 szavazattal bővült.
Garadnay S.: elnök úr beszámolójához szeretnék pár kiegészítést tenni: - a 2010-es
Tiszat-tavi vízi tábort az Észak-magyarországi Regionális Természetbarát Szövetség
pályázati pénzéből kívántuk megvalósítani, mely az akkori árvíz miatt sajnos
elmaradt, azonban 2011-ben a három megye összefogásával és Tiszaújváros
közreműködésével megvalósítottuk a rendezvényt, mely így részben szintén egy
megyei program. - A Szövetség honlapja egyre áttekinthetőbb, rendezettebb, ez
Zattler Szabolcsnak is köszönhető, melyet úgy vélem mindenképpen meg kell
említsünk. - Nem beszélt elnök Úr az elnökség háttérmunkáival foglalkozókról, akik
segítsége nélkül a rendezvények nem sikerültek volna ilyen jól. Az eredmények
látszanak, ez előremutatás a következő elnökség számára is. - Sajnos a mostani
elnökséget megelőző ciklus hozadéka, hogy a tagegyesületek részvétele a
rendezvények lebonyolításában is közel 50 %-os, elmarad az összefogás,
segítségnyújtás, érdeklődés. Ezen kellene még javítani. – Tevékenységünk a
gyalogos turizmusra épül, nincs a kerékpáros, vízi, magashegyi túrázás összefogva.
A szakágakra is oda kell figyelni, így még eredményesebb munkát lehetne felmutatni.
Hegedűs Cs.: -több éve megalakult a Regionális Szövetség – Borsod-, Heves-,
Nógrád – nem kellene feladni azért, mert egy ideje keveset hallani felőlük. - Nagyon
nehéz más egyesületek programjain részt venni, hiszen a saját egyesületünknek is
rengeteg programja van. –Az elnökségen belül aránytalanul oszlik meg a feladatok
végzése, egy olyan ember van, aki minden munkából kiveszi a részét, és ez Bernáth
Marietta. Vissza kellene állítani a bizottságokat, így jobban eloszlik a teherviselés.
Jármy I.: Sárospatakról csak én tudtam eljönni, köszönjük a meghívást. A mi
egyesületünkben is sok program van, a 30-40 fős tagságunk általában ezen vesz
részt, nincs idő más egyesület programjaira is jelentkezni, vagy azok szervezésébe
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besegíteni. Mi is hívtunk benneteket a mi programjainkra, de sajnos nem jöttetek el.
A megyének kellene aktívabb segítséget adnia, mert sok ember szereti ezt a fajta
turizmust.
Zárdai I.: minden egyesületnek segít a megye, aki kéri, akár közel van, akár
távolabb. A vidéki egyesületekből is sokan sokszor segítenek nekünk is.
Makár R.: ha a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés, kérem szavazzunk annak
elfogadásáról.
Szavazás eredménye: igen: 29, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 29 igen szavazattal az elnökségi beszámolót a közgyűlés
elfogadta.
1. sz. Határozat
A 2012. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 29 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Elnökség beszámolóját a
2011-es évről, és az összefoglalót a 2009-2011. közötti időszakról.
2. napirendi pont
Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, tartsa meg beszámolóját a 2011-es
gazdasági évről, és az összefoglalót a 2009-2011. közötti időszakról.
Bernáth M.: Gazdasági beszámoló a 2011-es évről, összefoglaló a 2009-2011.
közötti időszakról (mellékelve).
Pl.: - közhasznú beszámoló eredménykimutatása, - bevétel – kiadás, - működtetésre
kapott támogatások, - pályázatok, - kulcsosházakból származó bevételek, vállalkozói tevékenységből származó bevételek, - túravezetői tanfolyam, - értékcikk
árusítása, - közhasznú tevékenységek költségei, - pénzkészlet változása, kulcsosházak költségei, versenyek, rendezvények költségei, Borsod-miskolci
turistaság története (könyvszerkesztés), - közhasznú tevékenység egyszerűsített
mérleg, a tervezetthez képest csökkentek a költségek és nőttek a bevételek.
Makár R.: két küldött érkezésének köszönhetően időközben a szavazatok
száma 2 szavazattal bővült, így az össz mandátumok száma 31.
3. napirendi pont
Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, hogy ismertesse a Közhasznúsági
jelentést a 2011-es évről.
Bernáth M.: ismerteti a Közhasznúsági jelentést a 2011-es évről (mellékelve).
Pl.: - számviteli beszámoló, - mérleg, eredménykimutatás, - kapott támogatások
felhasználása, - vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás, - cél szerinti
juttatások kimutatás, - kapott támogatások, - közhasznúsági jelentés, - közhasznú
tevékenységek, - tagegyesületek, szakosztályok száma. A vezető tisztségviselők
munkájukért díjazásban (tiszteletdíj, megbízási díj, munkabér) nem részesültek.
Makár R.: van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, hallgassuk meg a Számvizsgáló
Bizottság jelentését, és utána szavazunk a 2. és 3. napirendi pont elfogadásáról.

5

4. napirendi pont
Dallos M.: a Számvizsgáló Bizottság a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
2011 évi számviteli bizonylatait tételesen megvizsgálta és megállapította, hogy azok
a tevékenységünkkel kapcsolatosak. A könyvelésben szereplő tételek számlákkal alá
vannak támasztva, hibát nem találtunk. A Számvizsgáló Bizottság a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség 2011 évi számviteli beszámolóját elfogadta és a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Makár R.: ha nincs kérdés, kérem szavazzunk először arra, hogy elfogadjuk-e a
Számvizsgáló Bizottság beszámolóját a 2010-es évről.
Szavazás eredménye: igen 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal egyhangúan a Számvizsgáló Bizottsági
beszámolót a közgyűlés elfogadta.
Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Gazdasági beszámolót a 2011-es évről.
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal egyhangúan a Gazdasági beszámolót a
2011-es évről a közgyűlés elfogadta.
Szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a Közhasznúsági jelentést a 2011-es évről.
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal – egyhangúan- a Közhasznúsági
jelentést a 2011-es évről a közgyűlés elfogadta.
2. sz. Határozat
A 2012. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 31 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Számvizsgáló Bizottság
beszámolóját, és ez alapján 31 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Gazdasági
beszámolót a 2011-es évről és összefoglalót a 2009-2011. közötti időszakról és 31
igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Közhasznúsági jelentést a 2011. évről.
5. napirendi pont
Makár R.: felkérem Demeter Lászlót a Fegyelmi Bizottság elnökét, tartsa meg
beszámolóját.
Demeter L.: tájékoztatom a közgyűlés résztvevőit, hogy 2011 évről egy befejezetlen
ügyünk volt, melyet mindkét fél megelégedésére lezártunk. Azóta a Fegyelmi
Bizottsághoz nem érkezett beadvány, így sikeresnek ítélem munkánkat. Ezúton
köszönöm a bizottság tagjainak társadalmi munkáját, az elnökség részéről a
kapcsolattartást.
Makár R.: szavazzunk, hogy a közgyűlés elfogadja-e a Fegyelmi Bizottság
beszámolóját.
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Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal egyhangúan a közgyűlés a Fegyelmi
Bizottság beszámolóját elfogadja.
3. sz. Határozat
A 2012. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 31 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Fegyelmi Bizottság
beszámolóját.
6. napirendi pont
Makár R.: felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, hogy ismertesse a 2012. évi
Gazdasági tervet.
Bernáth M.: ismerteti a 2012. évi Gazdasági tervet (mellékelve).
Pl.: - közhasznú tevékenységből származó bevételek, - vállalkozási tevékenység
tervezett bevétele, - tervezett támogatások, - tervezett pályázatok, - kulcsosházak
bevételei, kiadásai, - tagdíjak, oktatás, értékcikk árusítás tervezett bevételei, - 2012.
évi tervezett költségek, - közhasznú tevékenység tervezett költségei, - közhasznú
tevékenység tervezett eredménye, - pénzállomány tervezett változása, - technikai
munkák költségei, kulcsosházak üzembentartása.
Balkányi F.: annyit fűznék hozzá, hogy a technikai munkák közül, amik 2011-ben
kimaradtak 2012-ben fogjuk megcsinálni. Pl.: Kohász kék út, Ó-Bükk, Partizánút,
Aggtelek-Rudabánya-Égerszög, stb. Várjuk a jelentkezéseket.
Makár R.: van-e kérdés, észrevétel, ha nincs kérem szavazzunk, elfogadjuk-e a
2012. évi Gazdasági tervet.
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal egyhangúan a 2011. évi Gazdasági
tervet a közgyűlés elfogadta.
4. sz. Határozat
A 2012. május 20-án megtartott B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
közgyűlése 31 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2012. évi Gazdasági tervet.
Makár R.: mielőtt a 7., 8. napirendi pontokat tárgyaljuk tartsunk egy 10 perces
szünetet.
7. napirendi pont
Makár R.: közgyűlésünk legszebb része következik, a kitüntetések átadása.
B.-A.-Z. megye természetjárásáért emlékplakettben részesül: Zsadányi József Diósgyőri Természetbarát Sport Klub
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Csarnai Béláné – Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály – az
elnökség elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesíti kiemelkedő munkájáért
(természetjáró minősítések vezetése, szövetségi programok megvalósításában
nyújtott kiemelkedő munkájáért, technikai feladatokban – jelzésfestés – történt
közreműködéséért)
Kerekesné Szűcs Katalin – Diósgyőri Természetbarát Sport Klub – az elnökség
elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesíti kiemelkedő munkájáért (a
Szövetség gazdasági bizottságában végzett munkájáért – értékcikkek, igazolványok
érvényesítése –, valamint szövetségi programok megvalósításában nyújtott
kiemelkedő szervező és megvalósító munkájáért)
Balkányi Ferenc – Diósgyőri Természetbarát Sport Klub – az elnökség elismerő
oklevélben és könyvjutalomban részesíti kiemelkedő munkájáért (a Szövetség
technikai munkájának – jelzésfestések, térképlektorálások – kiemelkedő
koordinálásáért, szövetségi programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő
szervező és megvalósító munkájáért, valamint Szövetség részére történő
támogatások érdekében kifejtett közreműködéséért)
Garadnay Sándor – Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület – az elnökség
elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesíti kiemelkedő munkájáért
(szövetségi programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szervező és
megvalósító munkájáért, oktatásszervezői és a B.-A.-Z. megye természetjárásáért c.
kiadvány szerkesztői munkájáért)
Felkérem Bernáth Marietta főtitkárt, hogy az egyesületeknek ő adja át az okleveleket.
Bernáth M.: a Szövetségi programok megvalósításához nyújtott kiemelkedő
közreműködéséért elismerő oklevélben és az egyesületek által történt választásnak
megfelelő jutalomban részesíti a Szövetség elnöksége a következő egyesületeket.
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete
Diósgyőri Természetbarát Sport Klub
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály
A jutalom az egyesületek választásának megfelelően 30.000 Ft értékű támogatás az
adott egyesület valamely programjához, vagy két éjszaka szállás teljes házfoglalásra
a Szövetség bármelyik kulcsosházában, mely felhasználható 2013. szeptember 30ig. A további részleteket a Szövetség gazdasági bizottságával minden egyesület
egyénileg egyeztetheti.
Köszönjük eddigi munkátokat, gratulálunk kitüntetéseitekhez.

8. napirendi pont
Makár R.: felkérem a Jelölő Bizottság elnökét Kovács Lászlót, hogy a tisztújítással
kapcsolatos jelölést és szavazást vezesse le.
Kovács L.: tájékoztatom a közgyűlés résztvevőit, hogy a Jelölő Bizottság tagjaival
Szemánné Máté Katalinnal és Csarnai Bélával mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a mai közgyűlésen eleget tudjunk tenni tisztújító feladatunknak.
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Nehéz dolgunk volt, hiszen a távozó tagok helyére nem egyszerű olyan utánpótlást
találni, aki ugyanolyan lelkesedéssel és színvonalon végzi munkáját. A maradó
tagokkal és az új jelöltekkel elbeszélgettünk, és ők elvállalják a megbízást, ha a
közgyűlés megszavazza. Az Alapszabályzat szerint a jelölés nyílt, a szavazás lehet
titkos és nyílt.
Kérem szavazzunk, hogy a szavazás titkos legyen-e:
Szavazás eredménye: igen: 0, nem: 31, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy 31 nem szavazattal a közgyűlés egyhangúan elutasítja a
titkos szavazást. Így a jelölés és a szavazás is nyíltan történik.
Bemutatom a jelölteket:
Elnökség:
Makár Richárd

elnök

Bernáth Marietta

főtitkár

Gyurák József

tag

Nagy Lajos

tag (új jelölt)

önéletrajz ismertetése

Solczi Ágnes

tag (új jelölt)

önéletrajz ismertetése

Sum Anna

tag (új jelölt)

önéletrajz ismertetése

Szemán László

tag

Zárdai István

tag

Számvizsgáló Bizottság:
Dallos Mária

elnök

Lugosi Judit

tag (új jelölt)

Váradi Zsófia

tag

Fegyelmi Bizottság:
Demeter László

elnök

Kovács Attila

tag

Sütő Menyhért

tag

Az új jelöltek írásos bemutatkozása mellékelve. Van-e valakinek ettől eltérő javaslata,
jelölése? Ha nincs, akkor kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a
közgyűlés megválasztja-e Makár Richárdot a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség elnökének?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Bernáth
Mariettát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség főtitkárának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
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Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Gyurák
Józsefet a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Nagy
Lajost a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Solczi
Ágnest a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Sum
Annát a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Szemán
Lászlót a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Zárdai
Istvánt a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Dallos
Máriát a Számvizsgáló Bizottság elnökének?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Lugosi
Juditot a Számvizsgáló Bizottság tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Váradi
Zsófiát a Számvizsgáló Bizottság tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e
Demeter Lászlót a Fegyelmi Bizottság elnökének?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Kovács
Attilát a Fegyelmi Bizottság tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Kérem nyílt szavazással szavazzunk arról, hogy a közgyűlés megválasztja-e Sütő
Menyhértet a Fegyelmi Bizottság tagjának?
Szavazás eredménye: igen: 31, nem: 0, tartózkodik: 0.
Megállapítom, hogy a közgyűlés nyílt szavazással 31 igen szavazattal
egyhangúan megválasztotta a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
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elnökének Makár Richárdot, főtitkárának Bernáth Mariettát, elnökségi tagnak
Gyurák Józsefet, Nagy Lajost, Solczi Ágnest, Sum Annát, Szemán Lászlót és
Zárdai Istvánt, a Számvizsgáló Bizottság elnökének Dallos Máriát, tagjainak
Lugosi Juditot és Váradi Zsófiát, a Fegyelmi Bizottság elnökének Demeter
Lászlót, tagjainak Kovács Attilát és Sütő Menyhértet.
A megválasztott elnökség és bizottságok munkájához sok sikert kívánunk.
5. sz. Határozat
A 2012. május 20-án megtartott közgyűlés határozata alapján 31 igen szavazattal
egyhangúan a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökének Makár
Richárdot, főtitkárának Bernáth Mariettát, elnökségi tagnak Gyurák Józsefet, Nagy
Lajost, Solczi Ágnest, Sum Annát, Szemán Lászlót és Zárdai Istvánt, a Számvizsgáló
Bizottság elnökének Dallos Máriát, tagjának Lugosi Juditot és Váradi Zsófiát, a
Fegyelmi Bizottság elnökének Demeter Lászlót, tagjának Kovács Attilát és Sütő
Menyhértet választotta.
Makár R.: az elnökség köszöni az egyhangú bizalmat. Az előző elnökség már kijelölt
egy irányt, reméljük a most megválasztott új tagokkal sikerül ezt követnünk
munkánkban. Lesznek változások, fejlődni szeretnénk, ehhez kérjük a
tagszervezetek segítségét is. A természetjárásban sajnos kevés fiatal vesz részt, itt
is hiányzik az utánpótlás, ennek megváltoztatására akarunk nagyobb hangsúlyt
fektetni.
9. napirendi pont
Makár R.: ehhez a napirendhez nem érkeztek kérdések, hozzászólások. Ha most
sincs senkinek kérdése, hozzászólása, akkor köszönöm a részvételt és bezárom a
közgyűlést.
kmf.
--------------------------------------

------------------------------------------

Jegyzőkönyvvezető

Levezető elnök

----------------------------------------

------------------------------------------

Jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv hitelesítő
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