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A szervezet neve: Autista Gyermekekért Egyesület
A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 10.

Jegyzőkönyv
1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó)
a. közgyűlés
b. elnökség

c. kuratórium

d. egyéb:

2.1. A közgyűlés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2017. május 28. napja, 17 óra 00 perc
2.2. A közgyűlés helye: Autizmus Centrum, 6000 Kecskemét, Szalag u. 9.
3. A közgyűlésen jelen vannak az alábbi személyek:

(Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni,

ha helyette külön jelenléti ívet csatol!)

A közgyűlés résztvevőinek adatai a mellékelt jelenléti íven szerepelnek.
4.A közgyűlésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvhitelesítőt választanak.
Levezető elnök neve: Szabó Klára
Jegyzőkönyvvezető neve: Orosz Sándorné
Jegyzőkönyv-hitelesítők neve: Csille Lajos, Diósné Nyúl Tünde
4. A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés
(a válasz aláhúzandó)

a. határozatképes
b. nem határozatképes
5. Napirend
1.

2017. évi közhasznúsági beszámoló

Szakmai beszámoló
Előterjesztője: Szabó Klára
2017. évi mérleg - 2018. évi költségvetés
Előterjesztője: Herczegh Dezsőné
2.
2018-2019. évi pályázataink
Előterjesztője: Szabó Klára
3.
2018. évi egyesületi munkaterv
Előterjesztője: Szabó Klára
4.

Egyebek
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Szabó Klára levezető elnök javaslata a kiadott napirendhez:
A közgyűlés tagjai előtt is ismert rendkívüli helyzetre tekintettel – amely amiatt állt elő, hogy
a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázataink nem jártak sikerrel – a 2018. évi
költségvetést a tervezett, ám pályázati támogatási fedezet nélkül maradt programokról való
döntések meghozatala és az ennek alapján véglegesíthető munkaterv alapján határozza meg.
A megjelentek a fentiek szerint átstrukturált – de tartalmában változatlan – napirendet nyílt
szavazással, egyhangúan elfogadják.
Szabó Klára a tagok részére előzetesen írásban megküldött közhasznúsági beszámoló alapján
tájékoztatja a közgyűlést a 2017. évi szakmai munkáról. Elmondja, hogy mind a megvalósított
programokat, mind a különböző pályázatok révén beérkezett támogatásokat és adományokat
tekintve az egyik leggazdagabb évet tudhatjuk magunk között. Herczegh Dezsőné beszámol az
előzetesen kiküldött beszámoló alapján a 2017. évi mérlegről és a költségvetés teljesüléséről.
Az előterjesztés megvitatását követően a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással az alábbi
határozatot hozza:
1/2018. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2017. évi közhasznúsági beszámolót,
mérleget, eredménykimutatást.
Ezt követően Szabó Klára először összefoglalóan ismerteti a közgyűléssel a 2018. évi
pályázatokat.
Jelenleg is tartanak a Csillagszülő klub foglalkozásai, amelyre az FSZK Szülő 2017 elnevezésű
pályázatán nyertünk támogatást.
A Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázatán 100 ezer forintot nyertünk, a szakmai
pályázaton pedig várólistára kerültünk. (Ezeken a pályázatokon csaknem 7 millió forintot
reméltünk elnyerni.) Ezzel veszélybe került az információs iroda fenntartása, valamint a
hagyományosan megrendezendő szakmai programjaink többsége (pl. az Autizmus Világnapján
tartandó rendezvényeink, vagy az Autizmus Centrum diákjainak rendezendő erdei iskola).
Sikeresen bekerültünk viszont a Tesco áruház „Ön választ, mi segítünk!” pályázatán az áruházi
döntőbe, ahol a vásárlók szimpátiaszavazatai alapján 400 000 forintot nyerthetünk informatikai
eszközökre és programokra, amelyekkel az autisták digitális tudását kívánjuk fejleszteni.
Szintén sikeresen pályáztunk az az FSZK Szülő 2018 és FOF 2018 pályázatán. (Előbbire
399 971 forintot, az utóbbira 1 428 250 forintot nyertünk.) Ezekből „Mit lehet tudni?” címmel
tréningsorozatot tervezünk különböző témákban, elsősorban a felnőtt autisták és az őket nevelő
szülők segítésére. (Pl. otthoni fejlesztés; jogi, közigazgatási tudnivalók; vállalkozások indítása.)
Szabó Klára ez után ismerteti az egyesület részletes 2018. évi munkatervét és a korábban
írásban kiadott költségvetési tervezetet. Javasolja, hogy a közgyűlés a megvalósítás
feltételeinek ismeretében minden programról külön-külön, nyílt szavazással döntsön. A
résztvevők a javaslatot nyílt szavazással, egyhangúan elfogadják.
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Január
Csillagszülő klub 1. foglalkozás
Felelős: Kiss Zsuzsa
(terv+tény: FSZK SZÜLŐ2017. pályázatból)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt a tervek szerint megvalósult, szavazást nem igényelt.
Február
Csillagszülő klub 2. foglalkozás
Felelős: Kiss Zsuzsa
(terv+tény: FSZK SZÜLŐ2017. pályázatból)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt a tervek szerint megvalósult, szavazást nem igényelt.
Március
Csillagszülő klub 3. foglalkozás
Felelős: Kiss Zsuzsa
(terv+tény: FSZK SZÜLŐ2017. pályázatból)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt a tervek szerint megvalósult, szavazást nem igényelt.
Április
Autizmus Világnapja: "Futni-kék!" + „Ragyogjon kékben!” ápr. 7.
Felelős: Csille Lajos
(terv: NEA2018_SZAKMAI pályázatból, tény: 1%-okból)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt megvalósult, önerőből (1%-okból). A finanszírozási feltételek
sajnálatos módosulását a közgyűlés egyhangúan tudomásul vette.
Csillagszülő klub 4. foglalkozás
Felelős: Kiss Zsuzsa
(terv+tény: FSZK SZÜLŐ2017. pályázatból)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt a tervek szerint megvalósult, szavazást nem igényelt.
Május
NEA szakmai és működési pályázatok beszámolóinak elkészítése
Felelős: Szabó Klára, Herczegh Dezsőné, Kövérné Miklós Zsuzsanna
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt a tervek szerint megvalósult, szavazást nem igényelt.
Éves közhasznúsági beszámoló elkészítése, benyújtása a bíróságnak (OBH-nak)
Felelős: Szabó Klára, Herczegh Dezsőné, Kövérné Miklós Zsuzsanna
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés időpontja előtt közhasznúsági beszámoló tervezete elkészült, a közgyűlés
egyhangúan jóváhagyta, benyújtása május 31-ig megtörténik.
Csillagszülő klub 5. foglalkozás
Felelős: Kiss Zsuzsa (a beszámoló elkészítésében segít: Mihala Tímea, Herczegh Dezsőné)
(terv+tény: FSZK SZÜLŐ2017. pályázatból)
Május 25-én megtörténik az utolsó foglalkozás, a beszámoló elkészítése folyamatban van.
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Szabó Klára az AGYE nevében köszönetet mond Kiss Zsuzsa projektvezetőnek és a programok
létrehozásában közreműködőknek.
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt.
Június
Csapatépítés (terv: 1 vagy 2 napos, módosított terv: félnapos) AGYE-munkatársaknak
(terv: NEA2018_SZAKMAI pályázatból, módosított terv: 1%-okból 10 e Ft + egyéni
hozzájárulással)
Felelős: Csille Lajos, Diósné Tünde
Közgyűlési döntés:
A program költségvetését a közgyűlés egyhangúan elfogadta, időpontját – előreláthatólag –
2018 augusztusára elhalasztotta, költségtakarékossági okokból a felnőtt autisták tervezett
találkozójával összevonva.
Július
Előzetes: a hírek szerint a Mercedes cég idén is támogatja az Autizmus Centrumot, az AGYEnek nyújtott pénzbeli adománnyal és minden bizonnyal – ahogyan tavaly is – önkéntes
munkával. Aki teheti, kapcsolódjon be ebbe.
Felelős: Csille Lajos
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt.
Augusztus
Felnőtt autisták (terv: 1 vagy 2 napos; módosított terv: félnapos) találkozója
(terv: NEA2018_SZAKMAI pályázatból, módosított terv: 1%-okból kb. 30 e Ft)
Felelős: Csille Lajos
Közgyűlési döntés:
A program költségvetését a közgyűlés egyhangúan elfogadta, megvalósítását – takarékossági
okokból – az AGYE-munkatársak csapatépítő találkozójával összevonva tervezzük.
Szeptember
Erdei iskolai napok
(terv: NEA2018_SZAKMAI pályázatból, módosított terv: Magyarkert felajánlása: ingyenes
belépés, utazási költség: közgyűlési döntést igényel.
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az utazási költségekhez az idén nem nyújt az AGYE
– saját forrásaiból – támogatást.
Csillagszülő klub folytatása (feltételes)
Felelős: Kiss Zsuzsa
(terv: foglalkozások anyagköltsége, terembérlet 1%-okból, minden más önköltséges)
Kiss Zsuzsa felajánlása: a Csillagszülő klub korábbi látogatóivak és további szülők bevonásával
– a résztvevők önerős hozzájárulásával – a felmerülő aktualitásokhoz kapcsolódóan, igény
szerinti rendszerességgel megszervezi és levezeti a klubfoglalkozásokat.
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a felajánlást.
Október
Autizmus Alapítvány képzése: Kihívást jelentő viselkedések befolyásolásának lehetőségei és
technikái, 1 napos képzés (6x45 perc) szombati napon
(terv: NEA2018 szakmai pályázatból, módosított terv: forrás hiányában ELMARAD, vagy
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önköltséges, min. 20 fő esetén 14000 Ft/fő)
Csille Lajos javaslata: az anyagi fedezet híján elmaradt képzés helyett próbáljunk meg helyi
szakemberek és a témában gazdag tapasztalattal rendelkező szülők bevonásával önerőből
megvalósítani egy, a tervezett témához kapcsolódó foglalkozássorozatot. Kiss Zsuzsa
csatlakozik a kezdeményezéshez.
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta Csille Lajos és Kiss Zsuzsa felajánlását arra vonatkozóan,
hogy feltérképezik a program megvalósításának feltételeit, és igény szerint megszervezik azt.
A program minimalizárt költségeinek fedezete a 2018-ban befolyó 1%-ok függvénye.
KONYHAMESTER – önálló életviteli tanfolyam autista fiataloknak
A tervezett program helyszíne: KOCKACSOKI kézműves csokoládé manufaktúra (Budapest)
Felelős: Mihala Tímea
(terv: NEA2018 szakmai pályázatból, módosított terv: forrás hiányában ELMARAD, vagy
részben önköltséges)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az idén befolyó 1%-ok függvényében a program
részvételi díját (5főx9000Ft/alkalom=45000Ftx5alkalom=225000Ft) az AGYE támogatja. Az
útiköltséghez nem nyújt hozzájárulást.
November
Autizmus Alapítvány képzése: Autizmus felnőttkorban - fókuszban a mindennapi élet, 1 napos
képzés (6x45 perc) szombati napon
(terv: NEA2018 szakmai pályázatból, módosított terv: forrás hiányában ELMARAD, vagy
önköltséges; min. 20 fő esetén 14000 Ft/fő)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a tervezett program forrás hiányában maradjon el.
December
Kézenfogva Alapítvány képzése: Támogatott lakhatás témakörben
(terv: NEA2018_SZAKMAI pályázatból, 2 napos; módosított terv: forrás hiányában
ELMARAD)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a tervezett program forrás hiányában maradjon el.
Mivel a pályázatok nem a naptári évek fordulóit követik, fontos megemlíteni a következőket is,
különös tekintettel arra, hogy ezekre már nyertünk el pályázati támogatást, és az meg is
érkezett a bankszámlánkra.
2019. év
Január
„Mit lehet tudni?” Autiszülőklub 1. foglalkozás
Az otthoni fejlesztés lehetőségei, különös tekintettel az iskolából már kikerült, ellátásban nem
részesülő autisták problémáira
(terv/tény: SZÜLŐ2018 pályázatból) 4 óra, péntek délután
Felelős: Szabó Klára, Kövérné Miklós Zsuzsanna
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt.
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Február
„Mit lehet tudni?” Autiszülőklub 2. foglalkozás
A 18. életév betöltésével együttjáró teendők - gyámügyi, bírósági, orvosszakértői eljárások
intézése
Felelős: Szabó Klára, Kövérné Miklós Zsuzsanna
(terv/tény: SZÜLŐ2018 pályázatból) 4 óra, péntek délután
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt.
Március
„Mit lehet tudni?” Autiszülőklub 3. foglalkozás
Az autistáknak járó társadalombiztosítási és szociális juttatások köre; a jogosultság feltételei és
az igényérvényesítés módja
Felelős: Szabó Klára, Kövérné Miklós Zsuzsanna
(terv/tény: SZÜLŐ2018 pályázatból) 4 óra, péntek délután
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt.
Április
„Mit lehet tudni?” Autiszülőklub 4. foglalkozás
Kötetlen találkozó az első 3 klubfoglalkozáson hallottak megbeszélésére, az ott felmerült
kérdésekhez kapcsolódó személyes tapasztalatok kicserélésére, a sikeres megoldások
megosztására.
Felelős: Szabó Klára, Kövérné Miklós Zsuzsanna
(terv/tény: SZÜLŐ2018 pályázatból) 4 óra, szombat délelőtt, lehetőség szerint a szabadban
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt
Autizmus Világnapja: "Futni-kék!" + „Ragyogjon kékben!”
Felelős: Csille Lajos
(terv: 1%-okból)
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a világnapi programok 1%-okból történő finanszírozását,
azzal, hogy ez a program – a szokásos költségek ismeretében – prioritást élvez. Minden egyéb,
1%-okból tervezett program a becsült világnapi költségek tartalékolása mellett lehetséges.
Május
NESST-képzés: Társadalmi vállalkozások indítása, menedzselése (országos érdeklődésre
tarthat számot, több hónapos előkészítést igényel, a képzésre jelentkezők közreműködésével)
Felelős: Szabó Klára, Kövérné Miklós Zsuzsanna
(terv/tény: FOF2018 pályázatból) 2+1 napos
Közgyűlési döntés:
Szavazást nem igényelt
A 2018. évi költségvetés további – közgyűlési döntést igénylő – aktualitásai:
1. AOSZ Info Pont hálózatába történő csatlakozás
Ez – jelenlegi ismereteink szerint – havi 97 ezer forint AOSZ-tól kapott működési
támogatással járna, ami fedezné az AGYE-iroda működtetését és az irodai munkatárs
foglalkoztatási költségeinek egy részét. Mellette szól: gyakorlatilag ugyanazt a
szolgáltatást kellene nyújtania az irodánknak, amit jelenleg is nyújt.
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Kockázat: növekvő adminisztráció, kötelező nyitva tartás (hetente legalább kétszer, és
legalább egyszer délután, összesen legalább heti 10 órában).
Javaslatok: Kövérné Miklós Zsuzsanna – előzetesen tett nyilatkozata szerint – vállalja
az Info Pont működtetésével járó adminisztrációs teendőket, továbbá az iroda
működtetését (nyitva tartását) az iskolai szorgalmi időszakban, délelőttönként. A
legalább heti egyszeri délutáni, továbbá az iskolai szünetek alatti nyitva tartás
megoldására a jelenlévők közül többen felajánlják közreműködésüket. Szabó Klára
javaslata: amennyiben az adminisztrációs teendőket Kövérné Miklós Zsuzsanna az
iskolai szünetekben is vállalni tudja, továbbá a kötelező nyitva tartási időket az ő
akadályoztatása esetén – különösen délutánonként, ill. az iskolai szünetekben – vállalják
az egyesületi tagok, akkor, amint erre lehetőséget nyit az AOSZ, megpályázzuk az Info
Ponttá válást.
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta az Info Ponttá válás AOSZ-nál történő
kezdeményezését (megpályázását) a javaslatban felsorolt feltételek teljesülése esetén.
2. AGYE-irodai munkatárs foglalkoztatása
A továbbiakban erre önerőből nincs anyagi lehetősége az egyesületnek, amire áthidaló
megoldást jelenthet az AGYE-iroda Info Ponttá válása.
Megválaszolandó kérdések:
a) hogyan oldjuk meg pl. a nyáron is kötelező nyitva tartást?
b) ha nem válunk Info Ponttá, milyen lehetőségünk van az AGYE irodai munkatárs
javadalmazására (pl. 1%-okból)?
Szabó Klára javaslata:
a) ponthoz: a korábbi évekhez hasonlóan, az iroda egyelőre mindenképpen zárva tart
iskolai szünetekben, telefonos elérhetőségek az ajtón kifüggesztve; a postaládát
rendszeresen ellenőrzi Herczegh Dezsőné. (Info Ponttá válás esetén a nyitva tartás
az előző napirendi pontban részletezett módon alakulhat.)
b) ponthoz: mivel egyelőre az is kérdéses, mikor lesz lehetőség az Info Ponttá válásra,
mindenképpen saját erős megoldásban kell gondolkodnunk, amire csak a befolyó
1%-okból és a – nem meghatározott egyéb célra kapott – pénzbeli adományokból
nyílik módunk.
Közgyűlési döntés:
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az autizmus világnapi rendezvényekre
tartalékolt pénzösszegen felül az AGYE-irodai munkatárs folyamatos – az iskolai
szünetekben jórészt on-line módon is kivitelezhető – tevékenységének valamilyen
formában történő anyagi elismerése az egyik legfontosabb, amire áldoznunk kell. Már
elnyert pályázataink (FSZK SZÜLŐ2018, FSZK FOF2018) megvalósításának
előkészítése és a most elbírálás alatt állókkal (TESCO, DM) kapcsolatos teendők –
különösen azok remélt sikere esetén – önmagukban rendkívül felelősségteljes munkát
igényelnek, de ezek mellett heti rendszerességgel adódnak előre nem tervezhető és
azonnali intézkedést igénylő feladatok is. A továbbiakban a munkaviszonyban történő
foglalkoztatás helyett – annak magas közterhei miatt – Kövérné Miklós Zsuzsanna
szervező- és adminisztrációs munkáját egy-egy projekthez, célfeladathoz kapcsolódó
kifizetéssel honorálja az AGYE, anyagi lehetőségei szerint, arra törekedve, hogy annak
összege éves viszonylatban elérje a megelőző év 4 órás munkaviszonyból származó
jövedelmének éves átlagát. (Ez havi átlagban kb. nettó 30 ezer forintot jelent.)
A közgyűlés résztvevői egyszersmind köszönetüket fejezték ki Kövérné Miklós
Zsuzsannának a 2017. évi – az esztendő nagyobbik részében anyagi ellenszolgáltatás
nélkül, önkéntesként végzett – lelkiismeretes munkájáért.
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Az előterjesztések megvitatását és a programokról valamint a költségvetés egyéb aktualitásait
érintő – egyenként megszavazott – döntéseket követően a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással
az alábbi határozatot hozza:
2/2018. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2017. évi egyesületi munkatervet és
költségvetési tervezetet.
Egyebek
Szabó Klára ismerteti az egyesület működési nehézségeivel kapcsolatos sajtókampány
eredményeit. 577 ezer forint adomány érkezett be, amit működési célokra lehet felhasználni.
Ezen kívül kb. 1,5 millió forint összegű, az előző évi 1%-os felajánlásokból származó pénz van
az AGYE folyószámláján. (Az előző 20 évben összegyűjtött, lekötött betétekben 7 820 217 forint
áll ugyan az egyesület rendelkezésére, melyet azonban – közgyűlési határozat értelmében – a
felnőtt autisták ellátásának támogatására tartalékol az AGYE, és csak végszükség esetén
fordíthat/na/ belőle működési célokra.) Az 1%-ból származó bevételeknek viszont csak
negyedrésze használható fel működési kiadásokra.
Herczegh Dezsőné hozzászólása: mivel az egyesület székhelyeként szolgáló Dobó krt. 10. szám
alatti helyiség egyúttal szakmai célokat is szolgál – nyitott információs irodaként működik –,
az üzemeltetési költségek egy része cél szerinti felhasználásként is elszámolható.
Felhívja a közgyűlés figyelmét arra is, hogy az AGYE számára beérkező adományok az esetek
többségében meghatározott célokra érkeznek, szinte kivétel nélkül az Autizmus Centrum
szakmai irányítása alatt álló autista csoportokban folyó gyógypedagógiai munkát segítendő.
De magát az Autista Gyermekekért Egyesületet nem támogatja senki. (Ez alól egyedüli kivétel
az idei – kétségbeesett felhívásunkra reagáló – sajtókampány révén befolyt 577 ezer forint.)
Jóllehet az adományok kezelésével járó arányos költségeket – iroda rezsije, munkatársunk bére,
könyvelési díj, bankköltség – az AGYE fizeti. (A 2017. évben csak a bankköltségünk 96 ezer
forint volt – alig kevesebb, mint amennyit 2018-ra az összes működési költségre elnyertünk.)
Csille Lajos javaslata: mivel az egyesületnek nincs saját bevétele a befolyó adományokkal
kapcsolatos járulékos kiadások finanszírozására, azokat az adományokat, amelyek nem az
Autista Gyermekekért Egyesület általi szabad felhasználásra érkeznek, hanem az adományozó
által meghatározott, az egyesületen mint jogi szeményen kívüli kedvezményezett (pl. az
Autizmus Centrum) számára, az AGYE 2% technikai költség levonásával használja fel a
meghatározott célra.
Szabó Klára kételyeit fejezi ki a javaslat – ilyen formában történő – megvalósíthatóságával
kapcsolatban, mivel az adományok többsége adományozási szerződés keretében érkezik,
amelynek teljes összegét a megjelölt célra kéri fordítani az adományozó, és erről általában
pontos elszámolást (számlákat) is kér. Áthidaló megoldásként esetleg az kínálkozik, hogy az
egyesületen kívüli kedvezményezett (pl. az Autizmus Centrum) számára címzett szabad
felhasználású adományok összegéből kerül levonásra az a 2% technikai költség is, amelyet a
kedvezményezett számára érkező, kötött felhasználási célú adományok esetében nem lehet
érvényesíteni. Erről előzetesen egyeztetni szükséges a kedvezményezett képviselőjével (pl. az
Autizmus Centrum vezetőjével).
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3/2018. (V. 28.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy az egyesületen mint jogi szeményen kívüli
kedvezményezett (pl. az Autizmus Centrum) számára beérkező adományokat – amennyiben
arra a feltételek adottak – az AGYE 2%-os mértékű, saját működésére fordítandó technikai
költség levonásával használja fel a meghatározott célra.
A közgyűlést a levezető elnök 18 óra 25 perckor berekeszti.

Kelt: Kecskemét, 2018. május 28.

Aláírások:
…............................................
Szabó Klára
levezető elnök
…............................................
Orosz Sándorné
jegyzőkönyvvezető

...............................................
Diósné Nyúl Tünde
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....................................................
Csille Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő

Lakcíme………………………………………………

Lakcíme:…………………………………………...
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