Csapod-barátok Egyesülete
(Alapítva: 2002.)
Az egyesület a Gy rben m köd baráti kör kezdeményezésére alakult. Jelenleg az
egyesületnek 128 tagja és 24 pártoló tagja van. A tagok között megtalálhatók helybéliek,
elszármazottak és a faluval, annak lakóival barátságot tartók egyaránt. Szeretnénk, ha minél
többen csatlakoznának hozzánk, hogy együtt tegyünk Csapodért, amely sokunknak szül faluja,
mások itt leltek otthonra, vagy éppen barátokra.
Az egyesület vezetése:
Tiszteletbeli elnök:

Horváth János (Gy r)

Elnök:

Nagy Imre (Gy r)

Alelnökök:

Horváth Antal (Gy r)
Kovács Lajosné (Csapod)
Simon János (Sopron)

Elnökségi tagok:

Bella Józsefné (Csapod)
Bognár Jánosné (Sopron)
Horváth István (Gy r)
Kocsis Miklósné (Sopron)
Orbán László (Csapod)
Szukhentrunk Imre (Vitnyéd)
Varga Ferenc (Csapod)

A Felügyel bizottság elnöke:

Csiszár Jen (Sopron)

A Felügyel bizottság tagjai:

Bella János (Gy r)
Kovács Ferenc (Cirák)

A Csapod-barátok Egyesülete önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal rendelkez ,
demokratikusan m köd , a többség akaratának érvényesülését és egyben a kisebbség
nézeteinek megjelenését, képviseletét is lehet vé tev szervezet. M ködését a nyitottság és a
nyilvánosság jellemzi. Székhelye: 9372 Csapod, F utca 21. (Faluház) Az egyesület
legfels bb szerve a közgy lés. Az egyesület nyitva áll mindenki el tt, aki elfogadja
céljait. Ezek az alábbiak:
• segíteni Csapod község fejl dését, támogatni a falu megmaradását, gazdasági
fejl dését szolgáló törekvéseket,
• hozzájárulni a csapodi kulturális-, sport- és népi hagyományok ápolásához,
támogatni az ezek meg rzését és fejlesztését szolgáló er feszítéseket,
• szervezni a faluért, a faluban él emberekért tenni akarók összefogását, segít
szándékuk tettekben megnyilvánuló egyesítését,
• er síteni az otthon él kben és az elszármazottakban a szül föld szeretetét,
hozzájárulni a szül faluhoz köt dés megtartásához és er sítéséhez.
Céljai érdekében a Csapod-barátok Egyesülete:
• felhasználja a rendelkezésére álló szellemi és anyagi er forrásokat,
• tagjait, pártoló tagjait szervezi a községi rendezvényeken történ részvételre,
• saját rendezvényeket szervez,
• a faluban lév értékek megóvására, újak létrehozására önkéntes munkát szervez,
arra mozgósítja tagjait, pártoló tagjait és másokat,

•
•
•
•

saját újságot ad ki, egyéb kiadványokat készít,
együttm ködésre törekszik a község önkormányzatával és a helyi civil
szervezetekkel,
támogatja a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat kezdeményezéseit,
melyek összhangban állnak az egyesület céljaival,
a falu fejl dését, az itt él emberek érdekeit szolgáló állásfoglalásokkal,
javaslatokkal segíti az önkormányzatot, részt vállal az ilyen célok megvalósításából.

A Csapod-barátok Egyesülete közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem
fogad el, továbbá európai parlamenti, országgy lési és önkormányzati képvisel jelöltet nem
állít, és nem támogat.
A Csapod-barátok Egyesületének tagja lehet az a természetes személy, aki:
• betöltötte 18. életévét,
• elfogadja az egyesület céljait,
• magára nézve kötelez nek ismeri el az egyesület alapszabályát,
• vállalja a tagsági díj határid ben történ megfizetését,
• vállalja az egyesület tagjaira el írt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az
egyesület tevékenységében történ rendszeres részvételt és az egyesület céljainak
megvalósítására irányuló közrem ködés kötelezettségét.
Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a közgy lés általi elfogadásával keletkezik. A
tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani- Az elnökség a kérelem beérkezését l
számított kilencven napon belül, egyszer szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételr l.
A Csapod-barátok Egyesületének pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki:
• betöltötte 14. életévét,
• az egyesület célkit zéseivel egyetért,
• vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
A pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható. A pártoló tagság a
pártoló tagsági nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A nyilatkozatot az elnökséghez kell
benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezését l számított kilencven napon belül, egyszer
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz annak elfogadásáról.
A Csapod-barátok Egyesületének vagyona a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíjból,
illetve pártoló tagsági díjból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból,
hozzájárulásaiból, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összegéb l, továbbá pályázatokon elnyert anyagi támogatásból képz dik.
Emellett az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, ez azonban az alapcél
szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti.
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat, az egyesület pártoló tagjai pártoló
tagsági díjat fizetnek. A tagdíj és a pártoló tagsági díj alapösszege évi 1.500,- Ft. A tag,
illetve a pártoló tag ennél magasabb összeg díjfizetést is teljesíthet. Az egyesületbe újonnan
belép tag, illetve pártoló tag a tagsági, illetve pártoló tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj, illetve pártoló tagsági díj id arányosan számított összegét a tagsági, illetve a
pártoló tagsági jogviszony létesítését l számított harminc napon belül köteles befizetni vagy
átutalni.
Az egyesület 2019. május 26-án tartotta rendes éves közgy lését. A gy lést levezet elnök a
jelenlév tagok döntése alapján Varga Ferenc volt. A közgy lés az alábbi napirendet tárgyalta:

1.

Az egyesület elnökségének beszámolója a végzett munkáról, a 2018. évi gazdálkodásról
és az egyesület vagyoni helyzetér l. Javaslat a további feladatokra és az egyesület 2019.
évi költségvetésére. A felügyel bizottság álláspontja.
El adó: Nagy Imre, az egyesület elnöke
Kovács Ferenc, a felügyel bizottság tagja

2.

Egyéb

Az elnökség a közgy lés elé az alábbi írásos beszámolót, a további id szak feladataira és a
2019. évi költségvetésre szóló javaslatot terjesztette:
1. A végzett munka
Az elnökség a beszámolási id szakban is a korábbi évek hagyományainak és az egyesület
közgy lésén meghatározottaknak megfelel en végezte, szervezte a munkát. Az elmúlt évben
is részt vettünk a falu fontos rendezvényein, eseményein (H sök Napja, falunap, adventi
gyertyagyújtások, falukarácsony, közmeghallgatás). Meghatározó résztvev i voltunk a falunap
keretében immár 6. alkalommal szervezett Csapodi Kavics Kupa el készítésének és
lebonyolításának. Az el z évi sikert l meger sítve 2018. június 16-án megszerveztük a
Fedezzük fel szül földünket! túrát. Bázisunk a Csalogány tábor volt. Köszönet Horváth
Józsefnek és családjának, akik térítésmentesen otthont adtak nekünk ezen a napon. A túrázók a
táborban meghallgatták Kugler Péter el adását a környék természeti értékeir l, majd Horváth
József vezetésével tettek egy kellemes sétát, melynek során érdekes ismereteket szerezhettek
az erd ben lév , feltehet en kelta eredet halmokról. Kóródi Sándor erdészeti igazgató úr
szakmai tudását osztotta meg a kirándulókkal az erd világáról. A túra után ebéd, majd az
egészséges életmódot segít termékek bemutatója következett, aztán ügyességi ötpróbán vettek
részt a vállalkozó kedv négyf s csapatok. Végül közös nótázással zárult az esemény, melyen
68 f vett részt. Az elnökség értékelése szerint a rendezvény elérte célját, szolgálta az
összetartozás er sítését, a faluhoz köt dést. Üzemeltettük a játszóteret, amit 2013-ban
pályázati pénzb l és saját er b l építettünk, önkéntes munkával elvégeztük a napi és id szakos
ellen rzéseket, a karbantartási munkálatokat. Ebben segítséget kaptunk az önkormányzattól (a
falugondnoktól, aki egyesületünk tagja), amit ezúton is köszönünk. Két alkalommal kiadtuk az
egyesület újságját, amely az elmúlt évben is nagy jelent séggel bírt életünkben. Értékes
szellemi terméknek tartjuk, amelyik helytörténeti szempontból is fontossággal bír. Induláskor
ugyan úgy fogalmaztunk, hogy nem tudományos jelleggel akarunk írni a falu múltjáról, de az
írások egy része közel jár e magasabb mércéhez. Igyekeztünk tudósítani a falu jelenér l is, de
ezt még tovább kell izmosítani. A tavalyi közgy lés után több helyi taggal er sítettük meg a
szerkeszt bizottságot, remélve, hogy ez ebben is segítséget jelent majd, hiszen az itt él k
ismerik igazán a falu életét, történéseit. A legutóbbi két lapszámban a szerkeszt bizottság által
jegyzett cikkeken túl Bella Ferenc, Szukhentrunk Imre, Cseh Jánosné, Csiszár Jen és Kovács
Ferenc tollából jelentek meg színvonalas írások. Október 27-én – az el z évi kezdeményezést
folytatva – megtartottuk a Pro patria Csapod 2018 cím rendezvényünket (Göbösmajorban, az
Erdei Iskolában), amelyen az egyesület szervezésében a faluért példamutató önkéntes munkát
végz ket köszöntöttük és ünnepeltük. Itt adtuk át az egyesület által 2016-ban alapított Pro
patria Csapod kitüntetést is Horváth Antalnak, az egyesület alelnökének.
A Csapodi tükör cím könyv el készítésén tovább dolgoztunk. Remélhet leg a helyi
identitás és kohézió er sítésére az önkormányzat által benyújtott – részünkr l is támogatott –
TOP-5.3.1-16 sikeres pályázatból kapunk támogatást a kiadásra.
A szervezeti élet az alapszabálynak megfelel volt. A tavalyi közgy lésen megújított
elnökség ülésein jó légkör, demokratikus gyakorlat jellemz . A testület – a szerkeszt bizottság
felel sségét át nem véve – rendszeresen tájékozódott az egyesületi újság egyes számainak

el készítésér l. Ugyanígy az egyes rendezvényekr l; döntéseivel, állásfoglalásaival segítette
azok el készítését, elismerte a szervezést végz k munkáját. Döntött a hatáskörébe tartozó
kérdésekben (díszoklevelek, kitüntetés adományozása, id sek, óvodások ajándékozása stb.) A
beszámolási id szakban sajnos új tag és pártoló tag nem lépett be az egyesületbe, 1 f kilépett
(Angliában él, nem tud eleget tenni a tagsággal együtt járó követelményeknek), a tagok közül 2
f , a pártoló tagok közül 1 f elhunyt. Jelenleg az egyesületnek 128 tagja és 24 pártoló tagja
van.
Az egyesület – tevékenysége alapján – élvezi a falu többségének elismerését, megfelel
megbecsülésnek örvend, szerepe fontos a faluközösség formálásában.
2. Vagyoni helyzet, gazdálkodás
Az egyesület vagyoni helyzete megfelel . Alakulásunk óta az alábbi eszközöket
szereztük be mintegy 3,985 millió Ft értékben saját használatra, illetve a falu javára állami
támogatásból és saját er b l: 2 db laptop (ebb l egy 2017-ben vásárolva, a másik elavult, de
bizonyos feladatokra még használható), 1 db nyomtató, 1 db Kodak C875 digitális
fényképez gép, 1 db szekrény, 8 db pad (a temet ben), 1 db bejárati kapu (a temet ben), 1 db
ajtó (a ravatalozóra), 1 db használt h t szekrény (klubban), játszótéri eszközök (Hunyadi
egytornyú vár, törpe mászóka, Katica leng hinta, csikó mérleghinta, Vahúr készségfejleszt ,
egyszemélyes rugós játék, 2 db fémvázas háttámlás pad, fém hulladékgy jt , kerékpártároló),
7db sörpad garnitúra (klubban), 6 db asztal és 24 db szék (klubban), 1 db Soundstation GOSOUND (AMW 250W) akkus mobil hangosító 1 db mikrofonnal. A saját használatra vásárolt
eszközök a m ködés feltételeit megfelel színvonalon biztosítják. A klubban lév sörpad
garnitúrát, a 6 db asztalt és a székeket kölcsönadtuk a falu rendezvényeihez, illetve a klubban
azokat mások is használták. Sajnos a szállítás, a használat nem volt mindig körültekint
(cigarettával megégetett asztallap, sérült asztalszélek). Az egyesület gazdálkodásában a
tényszámok tavaly is eltértek a tervszámoktól. Mintegy 173 ezer Ft-tal több lett a bevétel, a
kiadás pedig a tervezett alatt maradt kerekítve 131 ezer Ft-tal. Tavaly a bevételek kerekítve
8.300 Ft-tal haladták meg a kiadásokat. A 2018. évi költségvetés az alábbiak szerint teljesült:
Terv
Tény
Maradvány 2017-r l:

861.552 Ft

861.552 Ft

180.000 Ft
150.000 Ft
100.000 Ft
430.000 Ft
1.291.552 Ft

303.500 Ft
166.848 Ft
132.380 Ft
602.728 Ft
1.464.280 Ft

Kiadások:
- Újság:
- Postaköltség, irodaszer:
- Bankköltség:
- Helyiségbérlet:
- Eszközbeszerzés (mobil hangosító)
- Rendezvények:
- Gépkocsihasználat
- Faluszépítésre, falufejlesztésre:
- Összesen:

200.000 Ft
100.000 Ft
15.000 Ft
60.000 Ft
50.000 Ft
200.000 Ft
0 Ft
100.000 Ft
725.000 Ft

181.980 Ft
126.720 Ft
10.155 Ft
60.000 Ft
35.500 Ft
175.800 Ft
4.300 Ft
0 Ft
594.455 Ft

Maradvány (tartalék):

566.552 Ft

869.825 Ft

Bevételek:
- Tagdíjból:
- SZJA 1% felajánlásokból:
- Támogatások, adományok:
- Összesen:
Összes, kiadásra tervezhet pénzeszköz:

3. Javaslat a további feladatokra
-

Továbbra is eredményesen folytatni a hagyományos tevékenységeket (újság kiadása,
játszótér m ködtetése, temet i padok, kapu karbantartása, rendezvények szervezése).
Folytatni a Csapodi tükör cím könyv el készítését, kiadni a könyvet 2019 végéig.
Fedezzük fel szül földünket! túra szervezése 2019-ben, a 2020-as el készítése. Itthon
vagy! – Szeretlek, Csapod! rendezvény el készítése, lebonyolítása 2019-ben. Pro patria
Csapod 2019 rendezvény megszervezése.
Részvétel a TOP-5.3.1-16 pályázat alapján kit zött, az egyesület által helyeselt célok
megvalósításában.
Továbbra is nyitottság az önkormányzat és a faluban m köd civil szervezetek iránt. Az
egyesület céljaival egybevágó törekvéseik támogatása.
A tagok, pártolók számának további növelése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra. Ebben
minden tag vállaljon feladatot, és abból, hogy minél többen személyi jövedelemadójuk 1%át egyesületünknek ajánlják fel.
4. Javaslat az egyesület 2019. évi költségvetésére

Maradvány 2018-ról:

869.825 Ft

Bevételek:
- Tagdíj:
- MOL Alapítvány pályázat:
- SZJA 1% felajánlások:
- Támogatások, adományok:
- Összesen:
Összes, kiadásra tervezhet pénzeszköz:

350.000 Ft
420.000 Ft
150.000 Ft
400.000 Ft
1.320.000 Ft
2.189.825 Ft

Kiadások:
- Újság:
- Postaköltség, irodaszer:
- Bankköltség:
- Helyiségbérlet:
- Gépkocsihasználat:
- Rendezvények:
- Összesen:

220.000 Ft
150.000 Ft
15.000 Ft
60.000 Ft
30.000 Ft
1.200.000 Ft
1.675.000 Ft

Maradvány (tartalék):

514.825 Ft

A közgy lésen Nagy Imre, az egyesület elnöke az írásban kiküldöttekhez szóbeli
kiegészítést tartott. Ebb l néhány gondolat:
Jó év volt a tavalyi is, az egyesület eredményes munkát végzett. A tervezett
rendezvényeket jó színvonalon sikerült lebonyolítani. A tagdíjbevétel 303.500 Ft volt, ami
jelzi, hogy a tagok, pártoló tagok elkötelezettek, a tagdíj befizetésével támogatják a tervek
megvalósítását. Támogatásként több mint 130 ezer Ft-ot kaptunk vállalkozásoktól és
magánszemélyekt l. Pénzadománnyal név szerint Katona Imre soproni ácsmester, Nagy
András cége, a Soproni Tervez Kft., Bella László (Fert szentmiklós) és Kámán Judit
(Csapod) egyéni vállalkozók és magánszemélyként Katona Jen (Sopron) támogatta az
egyesületet.
Két alkalommal kiadtuk az egyesület újságját, színvonala jó. A tavalyi közgy lést
követ en megújította az elnökség a szerkeszt bizottságot, több új tagot, f leg helyb l, kért fel

közrem ködésre. Ennek már vannak érzékelhet eredményei, új ötletek, javaslatok születtek a
bizottságban.
Példamutató az egyesület részér l az önkéntes munkát végz k elismerése. Tavaly már
második alkalommal tartottuk meg a Pro patria Csapod ünnepségünket, melyen megköszöntük
a végzett munkát díszokleveleket átadva az arra érdemeseknek, köztük olyanoknak is, akik
nem egyesületi tagok, de az egyesület szervezésében munkát vállaltak.
A tavalyi közgy lés óta új tag felvételére, új pártoló tag csatlakozására nem került sor. Ez
nem jó, remélhet leg a következ hetekben, hónapokban sikerül új személyeket megnyerni; ez
minden tag felel ssége. Adósságunk annak az ötletnek a megvalósítása is, hogy a tündérkert
mozgalom mintájára ültessünk gyümölcsfákat, melyeket az újszülöttek kapnának ajándékba
azzal, hogy az érintett családok gondozzák azokat.
Az ez évi feladatok sorából a június 15-ére tervezett túrára és az augusztus 31-ére
tervezett Itthon vagy! – Szeretlek, Csapod! rendezvényre hívta fel a figyelmet. Kérte, minél
többen vegyenek részt azokon, illetve, hogy segítsék az egyesületi tagok a mozgósítást. Az
utóbbi rendezvényhez a MOL Alapítvány pályázatán, a szavazást megnyerve, sikerült 420 ezer
Ft támogatást nyerni. Ez kb. fele a költségeknek, fontos tehát, hogy további támogatókat
sikerüljön megnyerni. Ehhez is kérte a tagság segítségét, javaslatait.
A Nemzeti Együttm ködési Alap pályázatán tavaly után idén sem sikerült támogatást
elnyerni, ez azonban nem szegi kedvünket, legközelebb újra pályázunk.
A Csapodi tükör cím könyv kiadása az év végére tervezett. A helyi identitás és kohézió
er sítésére az önkormányzat által elnyert pályázati pénzb l a faluban lakók kaphatnak könyvet,
az elszármazottak körében majd el fizetést szervez az elnökség.
Befejezésül ugyanazt mondja el, mint tavaly: sok munka van mögöttünk, de még több
vár ránk. Dolgozni kell az egyesület jöv jéért is, azért, hogy nálunk fiatalabbak nagyobb
számban köt djenek hozzánk, kapcsolódjanak be a munkánkba, hogy ne mi legyünk azok,
akikkel megsz nik e nemes célokat szolgáló egyesület.
Kovács Ferenc, a felügyel bizottság tagja elmondta, hogy az elnökség rendszeres üléseire a
felügyel bizottság (FB) minden tagját meghívta. Minden alkalommal legalább egy FB-tag
jelen volt, s a tervezett intézkedésekr l tudomást szerzett. Összességében örvendetes, hogy az
elnökségi beszámolóban szerepl rendezvények megvalósulhattak. Külön ki kell emelni a
Kavics Kupát, amely egészen magas szinten is megállja a helyét. Célszer és elismerésre
méltó, hogy a vezet ség felismerte a Csapod önkormányzatához tartozó Göbösmajor
kölcsönösen el nyösen kiaknázható lehet ségeit. Ezt a továbbiakban talán még fokozni is
lehet. A Pro patria Csapod kitüntetés odaítélését nagyon méltónak s szerencsésnek tartjuk,
hiszen Horváth (Erd z ) Antal kit n en és önzetlenül végezte munkáját mint elnökségi tag és
mint újságszerkeszt is. A Csapodi tükör cím könyv kiadását lehet ségeinkhez mérten a
továbbiakban is támogatjuk.
A CSBE tagjaival folyamatosan értekezünk az egyesület újságjában megjelent cikkek
tartalmáról és színvonaláról. Tekintettel arra, hogy tágabb környezetünkben tájékozódtunk más
helységekben megjelent lapokról, kijelenthet : újságunk színvonalára nyugodtan lehetünk
büszkék, ugyanis a megjelent cikkek nagyobb hányada más lapokban is egészen biztosan
megállná a helyét. Tovább javíthatna helyzetünkön, ha valamely újságolvasó tagunknak egyegy cikk tartalma elnyerte tetszését, ezt elmondaná, megírná. A szerz nek ugyanis az szinte
szóbeli dicséret nagyon jól esne. A legjobb ösztönz lehetne a jöv re vonatkozóan.
A bevételek növelése végett továbbra is javasoljuk az önkéntes magasabb összeg
tagdíjfizetést. Használjuk ki a továbbiakban is a kínálkozó pályázati lehet ségeket! Az
elnökség munkáját 2018-ban az önzetlenség, az önkéntesség, az általános tenni akarás
jellemezte. Egészen határozottan kijelenthet , hogy az egyesület tevékenysége jótékony hatást
gyakorolt a falura, er sítette az összetartozást, el segítette és el segíti az élhet bb falu
megvalósítását. Mindezek alapján a FB az elnökségi beszámoló tartalmát elfogadásra javasolta.

Hozzászólások:
Varga Sándor egyesületi tag bejelentette, hogy egészségi állapota miatt nem tud részt venni a
rendezvényeket szervez bizottság munkájában. Kérte, gondoskodjon az elnökség, illetve az
elnök más személy vagy személyek felkérésér l.
Varga Ferenc egyesületi tag, elnökségi tag, a közgy lés levezet elnöke javasolta, hogy
legyen zászlója az egyesületnek, illetve egy olyan transzparense, molinója, amire egy, az
egyesület f céljait kifejez szlogen – pl. Szeretlek, Csapod! – legyen felírva. Ezeket az
egyesület rendezvényein aztán használni kellene.
Simon János az egyesület alelnöke visszaemlékezett néhai Horváth Pálra, aki tiszteletbeli
elnöke volt az egyesületnek, Horváth Jánosra, aki elnöke volt, most pedig tiszteletbeli elnöke
az egyesületnek. Az
példájuk alapján is további eredményes munkára biztatta az egész
egyesületet a szeretett falu érdekében.
Más résztvev hozzászólásra nem jelentkezett, az elhangzottakra Nagy Imre egyesületi elnök
válaszolt. Sajnálatát fejezte ki, hogy Varga Sándor nem tud részt venni a rendezvények
el készítésében és lebonyolításában, pótlásáról majd a bizottság következ ülésén tárgyalnak.
Egyben miel bbi gyógyulást kívánt neki. Varga Ferenc javaslatát örömmel fogadta, kérte a
közgy lést, támogassa azokat. Egyetértés esetén a részletekkel – kérve mindenki ötleteit,
javaslatait – az elnökség foglalkozik majd. Külön is megköszönte Simon János alelnök
szavait, melyekb l a szül föld, a falu szeretete áradt. Javasolta, hogy a közgy lés, fogadja el az
elnökség beszámolóját, a feladatokra tett javaslatot az itt elhangzott ötletekkel együtt, és a
2019. évi költségvetési javaslatot.
A közgy lés:
- elfogadta az elnökség beszámolóját, benne a vagyoni helyzetr l és a 2018. évi
költségvetés teljesítésér l szóló beszámolót
- elfogadta a további feladatokra tett javaslatot
- elfogadta az egyesület 2019. évi költségvetését
- elfogadta Nagy Imre egyesületi elnök hozzászólásokra adott válaszát és javaslatát.
A tájékoztatót összeállította: Nagy Imre (30/520-7331, ermi54050@gmail.com))

