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Jelen voltak:

A meghívott 157 fő szavazati joggal rendelkező küldött közül 84 fő
(lásd 1. sz. melléklet), valamint
tanácskozási jogú érdeklődők.

Napirend:

Lásd 2. sz. melléklet

Weöres László, az MVSZ főtitkára üdvözli a megjelenteket, külön köszöntve Hónig Péter elnök
urat és Wossala György ügyvezető elnök urat. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ISM részéről
meghívott Dénes Ferenc helyettes államtitkár úr - egyéb elfoglaltsága miatt - nem tud
személyesen jelen lenni, de levélben kívánt eredményes munkát a közgyűlésnek.
Bejelenti, hogy a 2001. március 3-i közgyűlés határozata alapján a mai rendkívüli tisztújító
közgyűlésre 157 fő küldött kapott meghívást és megállapítja, hogy eddig 82 fő küldött
akkreditálta magát, tehát a közgyűlés határozatképes.
Ezek után néhány ügyrendi kérdésben kér szavazást. Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Zsuzsannát
javasolja, mely javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadnak. A Szavazatszámláló bizottság
elnökének Bérczesné Zsuzsát, tagjainak Fluckné Dórát, Biliczky Tibornét és Magyar Ildikót
javasolja megválasztani. A küldöttek mind a négy személy jelölését egyhangúlag elfogadják.
Ezek után átadja a szót Hónig Péternek, az MVSZ elnökének.

Hónig Péter: Köszönöm mindenkinek a részvételt. Ritka dolog ez a vitorlázók körében, hogy öt
hónapon belül már a harmadik közgyűlésre kerül sor, és ez nem is így lenne, ha a január 1-jén
életbelépett új Sporttörvény nem kényszerítene bennünket ebbe a helyzetbe.

öTisztújító közgyűlés előtt a leköszönő elnökségnek beszámolót kell tartania, ezért engedjék
meg, hogy az elmúlt öt hónap mérlegét megvonjam. Először arra térnék rá, hogy milyen
feladatokat hajtottunk végre ebben az időszakban. Először egy új Alapszabályt alkottunk, melyet
a márciusi közgyűlés hagyott jóvá. Elfogadott költségvetéssel rendelkezünk, anyagi helyzetünk a
tavalyinál kedvezőbbnek tűnik. Elkészült az Utánpótlás bizottság gondozásában egy program,
amely összefoglalja az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos ezévi terveket. Az elnökség erre a célra
5 millió Ft-os keretet szavazott meg, amely a duplája a tavaly erre a célra fordított összegnek.
Az Olimpiai hajóosztályok bizottságának vezetője, Pomucz Tamás kidolgozott egy nagyon
alapos tervezetet az élsport támogatására, mely viszonylag széles körben - "A" és "B" keret
felállításával - vonja be a vitorlázókat az olimpiai felkészülési programba. Az elnökség 7 millió
Ft keretet szavazott meg erre az évre az élsport céljaira.
A tavalyi Fehér Szalag versenyen történtek és az azelőtti novemberi sajnálatos baleset arra
késztette az elnökséget, hogy a biztonság terén lépjen előre, ezért egy biztonsági szabályzatot
alkottunk, melyet közre is adtunk az idei versenyszezon előtt.
Nagyon fontos feladat a vagyonértékű jogok kezelése. Ezzel kapcsolatban Studniczky Ferenc
több elnökségi taggal együtt egy munkát elindított, várhatóan a decemberi közgyűlés határozhat
majd az általuk kidolgozottak elfogadásáról.
A versenynaptár összeállt, a versenyek elindultak, nemzetközi versenyre is sor került már ez
évben is a Balatonon, egy pénzdíjas Soling verseny Balatonalmádiban, tehát a Szövetség
mindennapi feladatait rendben ellátja.
Néhány szót az elmúlt öt hónap eseményeiről és az MVSZ terveiről. A Nemzetközi Soling
Szövetség Budapesten tartott egy értekezletet még a télen. A Sportfolió Kht megvizsgálta a
balatonfüredi teleppel kapcsolatos eseményeket. Mindenki számára ismert, hogy az elmúlt öt
hónapban rengeteg felvetés és vita alakult ki a teleppel kapcsolatban és ez a vita eljutott a
Sportfolió Kht vezetéséhez is, akik a vizsgálat után megállapították, hogy a telep sorsa, jogi
viszonyai rendezettek, a felmerült viták a Magyar Vitorlás Szövetségen belüli viták
eredményeképpen kerültek egy magasabb szintre, ők ezt a Magyar Vitorlás Szövetség
belügyének tekintik és nem kívánnak a kérdéssel a továbbiakban foglalkozni.
A 2004. évi jégvitorlás EB és az azt követő VB rendezési jogát Magyarország kapta.
A decemberi közgyűlésen két fő célt tűztünk ki magunk elé. Az egyik, hogy a taglétszámot
néhány éven belül legalább 50 %-kal emeljük fel, a másik, hogy a következő olimpián egy
hajóegységünk az első 10-ben végezzen. Ehhez szükség van a Szövetség és tagegyesületei
versenyeinek nívós megrendezésére, az utánpótlás és az élsport további támogatására, a
Nagyhajós versenyzési rendszer korszerűsítésére (hiszen a vitorlás társadalom gerincét a
nagyhajós versenyzők adják), rangos nemzetközi versenyek versenyrendezési jogának
megszerzésére.
Mégegyszer visszatérnék arra, mit tekintünk a Vitorlás Szövetség küldetésének. Ez a szabadidő
nívós eltöltési lehetőségének megteremtése minél több ember számára. Ezt tekintem 1999
májusa, elnökké való megválasztásom óta fő feladatomnak, a többi elnökségi taggal együtt. Aki
tenni szeretne a vitorlázásért annak megvan a lehetősége erre, akár az elnökségen belül, akár a
szakbizottságokban vagy a klubokban.
Ezzel zárnám beszámolómat és kérem, akinek kérdése van ezzel kapcsolatban, most tegye fel.
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Detre Zsolt: Régebben a közgyűléseken nagy hangsúlyt kapott a Szövetség nemzetközi
diplomáciai tevékenysége, de az utóbbi időkben erről semmit nem hallunk. Van-e ezzel
kapcsolatban valami baj, vagy minden ugyanúgy megy mint régen.

Szilvássy Attila: Az elnöki beszámolóban röviden az hangzott el, hogy tisztázódott a
balatonfüredi telep helyzete. Erről szeretnék bővebb tájékoztatást, mert mint kistavi versenyző
fontosnak tartom, hogy továbbra is bejuthassanak a telepre a versenyzők.

Hónig Péter: Ha nincs több kérdés először én válaszolnék a két kérdésre, de kérem Wossala
Györgyöt, ha van észrevétele, ő is válaszoljon a kérdésekre.
A sportdiplomáciával kapcsolatban a decemberi közgyűlésen részletes tájékoztató hangzott el,
melyet a közgyűlés az elnöki beszámolóval együtt elfogadott. Most szó esett a Nemzetközi
Soling Szövetség budapesti üléséről, a jégvitorlázókkal kapcsolatos nemzetközi sportdiplomáciai
eseményekről, de megkérem Wossala Györgyöt, hogy a december óta eltelt öt hónap
eseményeiről adjon tájékoztatást.
A teleppel kapcsolatos eseményeket Starnfeld Iván egy anyagban összegezte, melyet szerettünk
volna a VITORLÁZÁS újságban megjelentetni még a közgyűlés előtt, de sajnos ez nem sikerült,
de közzé fogjuk tenni. A lényeg az, hogy nincs vitás kérdés a telep körül. Érvényben lévő
szerződés van, amelyet még Wossala György ügyvezető elnök és Gallov Rezső írt alá, és amelyet
a Sportfolió Kht is elismer.

Wossala György: Az eddigi közgyűléseken minden alkalommal elhangzott a sportdiplomációval
kapcsolatos beszámoló. Miután ez a közgyűlés tisztújítás céljából lett összehívva, ezért nem
került be a napirendbe az ezzel kapcsolatos tájékoztató. Nagyon örülök, hogy Zsolt felvetette ezt
a kérdést, aktuális is, hiszen a múlt héten került sor Olaszországban a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség évközi konferenciájára, melyen én képviseltem a Magyar Vitorlás Szövetséget. Az
ISAF különböző bizottságaiba a bizottsági tagok választás után kerülnek be. Jelenleg magyar
részről Németh Miklós az Uszonyos hajók bizottságának tagja, én pedig a Tőkesúlyos hajók
bizottságának és a Tanácsnak vagyok a tagja. Az elmúlt tíz évben a Magyar Vitorlás Szövetséget
öten képviseltük az ISAF különböző bizottságaiban (Nagy Levente, Hegymegi László, Németh
Miklós, Fundák György, Wossala György). Ezalatt az idő alatt igen sok jelentős nemzetközi
versenyt, EB-t, VB-t sikerült Magyarországra hoznunk, szinte nem telt el év, hogy valamilyen
világszinten rangos versenyt ne rendezett volna Magyarország.
Az ezévi ISAF évközi konferencia fő témája a NOB által a vitorlázás sportágnak adott 400 fős
keretlétszámot kialakító kvalifikációs módszer és e versenyek időpontjainak meghatározása volt.
Véglegesítették a Reklám Kódexet és egy új működési struktúra kialakítására készült anyagot
véleményezett a Tanács, melynek lényege, hogy a jövőben az ISAF novemberi éves
kongresszusán bizottsági egyeztetések legyenek, de a döntések az ISAF évközi ülésén
szülessenek.
Hónig Péter: Kérem, akinek további hozzászólása van az elnöki beszámolóhoz, jelentkezzen.
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Megállapítom, hogy nincs, ezért kérem, hogy aki elfogadja az elnöki beszámolót emelje fel
szavazócéduláját.

A küldöttek 81 igen, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadták az elnöki beszámolót.

Hónig Péter: A következő napirendi pont az elnökség leköszönése. Ezzel kapcsolatban két
feladatom van. Szeretném megköszönni az elnökségnek az ebben az öt hónapban kifejtett
munkáját, továbbá, hogy levezető elnököt ajánljak a közgyűlésnek. Javaslom erre a feladatra
Weöres László főtitkárt megválasztani.

A küldöttek nyilt szavazással egyhangúlag megválasztották Weöres Lászlót a közgyűlés levezető
elnökének.

Weöres László: A Fővárosi Bíróság 47-es sorszámmal Szövetségünket nyilvántartásba vette, a
sportági szakszövetségek között. A mai közgyűlés célja, hogy megválasszuk a Szövetség elnökét,
társelnökeit, az elnökségi tagokat, a Felügyelő bizottság, valamint a Fegyelmi és etikai bizottság
tagjait. A választás lebonyolítása a küldött akkreditáció során kézhez kapott a "Szavazás menete"
című leírás alapján történik (lásd 3. sz. melléklet). A leköszönő elnökség felkért egy Jelölő
bizottságot, melynek elnöke Erdélyi István, akit megkérek ismertesse a Jelölő bizottság
javaslatait.

Erdélyi István: Mielőtt ismertetném a jelölő listát, szeretném kiegészíteni az Elnök úr
beszámolóját azzal, hogy még egy nemzetközi verseny volt idén a Balatonon, a Balatonkenesén
rendezett Asso Európa Kupa, melyet hazai versenyző nyert. Fa Nándor nyilt levelével
kapcsolatban pedig megjegyezném, hogy a versenyekre érkező nagyhajós versenyzők ingyen
vehetik igénybe a kikötőhelyet. Fa Nándor kifogásolta továbbá az utcafront megépítését.
Tudomásul kell venni, hogy Balatonfüred városnak van egy rendezési terve és a Magyar Vitorlás
Szövetségnek nem egy konténerházzal kell megjelennie, hanem egy olyan épülettel, amely
tetszetős és a városképbe beleillik.
Visszatérve a Jelölő bizottság által végzett munka ismertetésére, a Jelölő bizottság most a jelöltek
közül csak azokat kerete meg, akik nem voltak az előző (márciusi) listán, hiszen úgy gondoltuk,
hogy aki vállalta pár hónappal ezelőtt a jelölést, azt ezt most is fenntartja.

A Jelölő bizottság az alábbi jelölteket javasolja megválasztani:

4

Elnök:
Társelnök:

Hónig Péter
dr. Kóka János
Straub Elek
Studniczky Ferenc
Sugár András
Wossala György

Elnökség:

Eszes Bernadett
Igali Csilla
Weöres Márta
dr. Dulin Jenő
Farkas Tamás
Hajdu Balázs
Hantó István
Kerekes Kázmér
Láng Róbert
Lettner Adorján
Litkey Farkas
Rutai István
Sipos Péter
Szentpéteri Ádám
Tenke Tibor

Felügyelő
bizottság:

Fegyelmi és
etikai bizottság:

Barát Stefánia
Erdélyi Béla
Jordán Gábor
Lovas András
Tusnai Tamásné
dr. Keresztes Tamás
dr. Kiss László
dr. Lénárd Péter
Zentai István

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az általunk összeállított jelölőlistát elfogadni szíveskedjék.

Weöres László: Köszönöm a Jelölő bizottság munkáját és javaslatait. Először az elnök
személyével kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek további személyi javaslata.
Bakos Tamás: Elnökségi tagokra szeretnék újabb javaslatot tenni.
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Weöres László: Először az elnök személyére kérnék javaslatot. Megállapítom, hogy újabb
javaslat nem történt, és mivel csak egyetlen jelölt van, ezért nyilt szavazást rendelek el.

A küldöttek 72 igen, 5 nem, 2 tartózkodás mellett Hónig Pétert választották a Magyar Vitorlás
Szövetség elnökévé.

Weöres László: Folytatnánk a társelnöki kar megválasztásával a tisztújítást. Az Alapszabályunk 4
fő társelnök megválasztására ad lehetőséget. A Jelölő listán 5 név szerepel, köztük Sugár Andrásé
is, aki személyesen nincs jelen, de levelet írt a közgyűlésnek, melyben távolmaradását indokolja
(házassági évforduló) és vállalja, hogy megválasztása esetén aktív segítője és támogatója lesz a
vitorlás sportnak. Ezek után kérdezem, hogy a jelölt 5 fő társelnöknek jelölt személyén kívül vane a közgyűlésnek újabb jelöltje, esetleg észrevétele ezzel kapcsolatban.
Most jelezték a regisztrációtól, hogy az egyik jelölt, dr. Kóka János nincs küldöttként
akkreditálva és nincs is jelen, s így őt nem lehet a tisztségre megválasztani, ezért kérem a nélküle
4 fősre váló társelnöki kart nyilt szavazással válassza meg a közgyűlés.

A küldöttek 66 igen, 6 nem, 12 tartózkodás mellett Straub Eleket, Studniczky Ferencet, Sugár
Andrást és Wossala Györgyöt a Magyar Vitorlás Szövetség társelnökévé választották.

Weöres László: Következik az elnökségi tagok megválasztása. A listán 15 személy neve szerepel,
akik közül 10 fő választható elnökségi tagságra. Kérdezem, hogy a listán szereplő 15 főn kívül
van-e valakinek újabb javaslata.

Lepp Gyula: Szeretném Fa Nándort és Tuss Miklóst az elnökségbe jelölni.

Weöres László: Amennyiben az új jelöltek úgy nyilatkoznak, hogy az összeférhetetlenség nem áll
fenn, felkerülhetnek a listára.
Lepp Gyula: Szeretném, ha erről a többi jelölt is nyilatkozna.
Weöres László: Természetesen, ez formai dolog, kérem, hogy a jelöltek közül az, aki úgy érzi,
hogy az összeférhetetlenség vele kapcsolatban fenáll, és nem kívánja a jelölést, fáradjon ki a
mikrofonhoz és jelentse ezt be a közgyűlésnek.
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Litkey Farkas: Én elolvastam az összeférhetetlenségi szabályozást és bizonytalan vagyok, hogy
ez vonatkozik-e rám, vagy sem.

Wossala György: Dr. Mikó Zoltán úr, aki az ISM részéről a Magyar Vitorlás Szövetség legális
működését ellenőrző jogász azt a tájékoztatást adta, és úgy tudom, hogy a Felügyelő bizottság
tagjainak véleménye is az, hogy a közvetlenül összefüggő kategóriába a média nem tartozik bele,
tehát a te Hajó Magazinnál betöltött poziciód nem esik bele az összeférhetetlenségi kategóriába.

Weöres László: Köszönöm a tájékoztatást, tehát Litkey Farkas jelöltsége továbbra is fenntartható.
Kérdezem újra, van-e további jelölés elnökségi tagságra.

Detre Zsolt: Elég furcsa módon került bele az Alapszabályba az összeférhetetlenségi törvény, és
látszik, hogy bonyodalmakat okoz, hiszen egyszemélyben dönti el egy ember hogy te lehetsz
elnökségi tag, te nem lehetsz elnökségi tag. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy a múltkor 53 %kal átment alapszabálymódosítás, amely szigorúan törvényellenes volt - hiszen kétharmados
arány kellett volna -, hogy kerülhetett be az alapszabályba.

Weöres László: Az Alapszabályt elfogadta többséggel a márciusi közgyűlés, ezen itt ma vitát
nem tudunk nyitni, ez tény. Természetesen a Fővárosi Bíróságnál lehetett volna 30 napon belül
ezt megtámadni, de ezután is bizonyára van valamilyen módja ennek. A mai közgyűlésnek nem
feladata az alapszabálymódosítás, ma a tisztújítás a cél. A márciusi közgyűlés zárószavazása
egyértelműen 2/3-os többséggel elfogadta az Alapszabályt, benne az összeférhetetlenségi
kritériumot. Úgy érzem zárjuk le ezt a témát, ez a közgyűlés nem az a fórum, ahol erről vitázni
kell.
Kérem az elnökségi tagnak jelölt Rutai Istvánt és Láng Róbertet vagy képviselőiket
jelentkezzenek a regisztrációnál. Megállapítom, hogy egyikőjük sincs jelen, küldött
megbízólevelet nem adtak le részükre, így elnökségi tagságra nem jelölhetők.
Kérem az elnökségi listán szereplő 13 további jelöltet és a helyszínen javasolt 2 jelöltet
fáradjanak ki a mikrofonhoz és nyilatkozzanak, hogy összeférhetetlenség velük kapcsolatban nem
áll fenn és vállalják a jelöltséget.

Ezek után Eszes Bernadett, Igali Csilla, Weöres Márta, dr. Dulin Jenő, Farkas Tamás, Hajdu
Balázs, Hantó István, Kerekes Kázmér, Lettner Adorján, Litkey Farkas, Sipos Péter, Szentpéteri
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Ádám és Tenke Tibor sorra, egymás után úgy nyilatkoztak, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn
személyükkel kapcsolatban.

Weöres László: Kérem a helyszínen jelölteket is nyilatkozzanak az összeférhetetlenségről és
hogy egyáltalán vállalják-e a jelöltséget.

Tuss Miklós: A jelöltséget szívesen vállalnám, de van egy vitorlakészítő kis cégben
tulajdonrészem. Nem tudom, hogy ez kizáró ok-e, ezt döntse el az illetékes.

Fa Nándor: Nem tudom megítélni, hogy összeférhetetlen vagyok-e az adott poszttal, mert
amennyiben Wossala úr nem összeférhetetlen, akkor én sem vagyok, s amennyiben Weöres
Márta az édesapja révén nem az, akkor én sem vagyok az, egyébként meg a szabályt
figyelembevéve az vagyok, de szerintem mindnyájotok az.

Weöres László: A Felügyelő bizottság döntését kérem a két vitatott jelölt ügyében. Kérem az FB
elnökét, Jordán Gábor urat ismertesse a bizottság véleményét.

Jordán Gábor: A Felügyelő bizottság a közgyűlés előtt tett egy olyan javaslatot az elnökség elé,
hogy a jelöltek mindegyike nyilatkozzon, hogy az Alapszabályban rögzítetteknek, valamint a
Sporttörvényben előírtaknak megfelelnek-e. Tehát, ha valaki most úgy nyilatkozik, hogy nem
érzi személyét összeférhetetlennek a jelölt posztra, azt fel kell venni a jelölő listára.
Természetesen, ha a későbbiekben bebizonyosodik, hogy nem a valóságnak megfelelően
nyilatkozott, akkor törölni kell őt az elnökségi tagok közül.

Weöres László: Az elhangzottak figyelembe vételével kérem ismét Fa Nándort nyilatkozzon, fel
kíván-e kerülni a jelölő listára.

Fa Nándor: Az elhangzottak alapján nem tartom magam összeférhetetlennek, de nem vállalom a
jelölést.
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Weöres László: Tuss Miklós az előzőekben már nyilatkozott, de ha szót kér ismét, fáradjon ki.
Megállapítom, hogy nem élt ezzel a lehetőséggel. Ezek után kérem a küldötteket, hogy a
regisztrációnál vegyék át az elnökségi tagok jelölő listáját, amely a fentebb felsorolt 13 nevet
tartalmazza, és 10 főt jelöljenek közülük elnökségi tagságra.

- Szünet (amely alatt megtörtént a titkos szavazás)

Weöres László: Felkérem Bérczesné Zsuzsát, a Szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a
szavazás eredményét.

Bérczesné Zsuzsa: Az elnökségi tagokra leadott szavazatokat összeszámoltuk, ennek eredménye:
1.
2.
3.
4-5.
4-5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szentpéteri Ádám
Sipos Péter
Litkey Farkas
Tenke Tibor
Hantó István
Hajdu Balázs
Farkas Tamás
Kerekes Kázmér
Lettner Adorján
Igali Csilla

71 szavazat
68 szavazat
67 szavazat
64 szavazat
64 szavazat
61 szavazat
59 szavazat
56 szavazat
48 szavazat
43 szavazat

Ők tekinthetők az elnökség megválasztott tagjainak.
További eredmények:
11. dr. Dulin Jenő
38 szavazat
12. Weöres Márta
26 szavazat
13. Eszes Bernadett
13 szavazat

Weöres László: Megköszönöm a Szavazatszámláló bizottság munkáját és kérem folytassuk a
választási procedúrát a Felügyelő bizottság, továbbá a Fegyelmi és etikai bizottság tagjainak
megválasztásával.
A Felügyelő bizottság tagjainak javasolta megválasztani a Jelölő bizottság: Barát Stefániát,
Erdélyi Bélát, Jordán Gábort, Lovas Andrást és Tusnai Tamásnét. Kérdezem, hogy van-e rajtuk
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kívül más javaslat felügyelő bizottsági tagságra. Megállapítom, hogy senki nem jelentkezett, s
mivel a létszám megfelel az Alapszabályban előírtaknak, nincs szükség titkos szavazásra, ezért
kérem a küldötteket szavazólapjuk felmutatásával szavazzanak a Felügyelő bizottság tagjainak
megválasztására.

A küldöttek 54 igen, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett Barát Stefániát, Erdélyi Bélát,
Jordán Gábort, Lovas Andrást és Tusnai Tamásnét a Felügyelő bizottság tagjaivá választották.

Weöres László: A Felügyelő bizottság tagjai önmaguk közül választanak majd bizottsági elnököt.
Utoljára maradt a Fegyelmi és etikai bizottság megválasztása. A Jelölő bizottság javaslata:
dr. Keresztes Tamás, dr. Kiss László, dr. Lénárd Péter és Zentai István. Kérném az esetleges
további jelöléseket most megtenni szíveskedjenek. Megállapítom, hogy senki nem jelentkezett,
ezért kérem a küldötteket szavazzanak a Fegyelmi és etikai bizottság tagjainak megválasztásáról.

A küldöttek 62 igen, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett dr. Keresztes Tamást, dr. Kiss
Lászlót, dr. Lénárd Pétert és Zentai Istvánt a Fegyelmi és etikai bizottság tagjaivá választották.

Weöres László: Megköszönöm a küldötteknek a részvételt, a megválasztottaknak gratulálok és
visszaadom a szót Hónig Péter elnök úrnak.

Hónig Péter: Köszönöm én is a megjelenteknek, hogy részvettek ezen a közgyűlésen. Gratulálok
mindenkinek, akiket beválasztottak az elnökségbe és a két bizottságba. Köszönöm a bizalmat,
amellyel engem ismét elnöknek választottak. Rövidesen összehívunk egy elnökségi ülést, ahol
megbeszéljük a továbbiakat. Mégegyszer köszönöm a részvételt, mindenkinek jó pihenést
kívánok.

Kmf.
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A jegyzőkönyvet összeállította:

(Balogh Zsuzsanna)

Hitelesítette:

(Barát Stefánia)

(Tusnai Tamásné)
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