
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. február 11-én a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság- Társaskör 

Egyesület elnökségi ülésén. 

Helyszín: Balassi Bálint Művelődési Ház (Jánossomorja, Óvári u. 1.) 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 

Jakabné Gruidl Terézia elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az elnökség 

határozatképes. Ezt követően az elnökség tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

egyhangúlag elfogadták. 

Napirendi pontok:                             

1. A 2019-es év pályázati tervek megbeszélése 

Előadó: Fördős Alíz, Bartos Ildikó  

 

2. Az Egyesület 2018-es pénzügyi beszámolójának ismertetése 

Előadó:  Lengyelné Mátyás Mariann    

 

3. Az Egyesület 2019. évi költségvetésének összeállítása, javaslattétel a 2019. évi 

tagdíj mértékére  

Előadó: Jakabné Gruidl Terézia, Lengyelné Mátyás Mariann  

 

4. A 2019-es munkaterv elfogadása 

  Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 

1. napirend 

A 2019-es év pályázati tervek megbeszélése 

                            Előadó: Fördős Alíz, Bartos Ildikó: 

 

Fördős Alíz: A NEA pályázaton idén nem lehet szakmaira pályázni. Csak működésire, vagy 

működési és szakmaira, vagy egyszerűsítettre. Csütörtökön lesz egy tájékoztató ez ügyben, 

azután könnyebben tudunk majd dönteni. 

Lengyelné: Az önkormányzati nagypályázaton 1 millió forintra pályázunk, ahogy tavaly is. 

Ebbe beletartozik a Canto által igényelt 300 ezer Ft is. A legnagyobb kiadásunk pedig a 

Töknapokon van, közel 400 ezer Ft. 

Jakabné: Köszönjük a tájékoztatót! Várjuk Alíz, hogy a hét végén beszámolsz a csütörtöki 

pályázati ismertetőről. 

 

 



2. napirend 

 

Az Egyesület 2018-as pénzügyi beszámolójának összeállítása 

Előadó:  Lengyelné Mátyás Mariann    

 

 

Jakabné: Felkérem Lengyelné Mariannt a 2018-as pénzügyi beszámolóra.  

Lengyelné: Köszönöm a szót. Mindenkinek nyomtattam a táblázatokból, először a bevételi 

oszlopot nézzük át. A teljesség igénye nélkül néhány adat, hiszen a táblázat előttetek van: Az 

önkormányzati nagypályázaton 960 ezer Ft-ot nyertünk; a Fut a város bevételéből 50 ezer 

forintot a „Fogadj örökbe egy szívdobbanást” nevű jótékonyságra adtuk. A Canto kamarakórus 

300 ezer Ft-ja a PEZ gyártól, mint támogatótól van. Kinek van véleménye, hozzászólása?  

Jakabné: A pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy az egyesület 2018-ban is jól gazdálkodott. 

01./2019. (II.11.) számú elnökségi határozat 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – Társaskör Egyesület vezetősége dönt 

arról, hogy az egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja, és azt felterjeszti a 

Közgyűlés elé. 

Szavazati arány: egyhangú (6 igen) 

3. napirend  

Az Egyesület 2019. évi költségvetésének összeállítása, javaslattétel a 2019. évi 

tagdíj mértékére 

1. Előadó: Jakabné Gruidl Terézia, Lengyelné Mátyás Mariann  

 

 

Jakabné: A teljesség igénye nélkül, hiszen a táblázat előttetek van. 

A bevételi oldalon: az adó 1%-ra 85 ezer Ft-ot; a Fut a városra 50 ezer Ft-ot; a NEA pályázat 

sikeressége esetén 200 ezer Ft-ot tervezünk. A kerékpárosokkal az önkormányzati kispályázat 

keretén belül 100 ezer forintra pályázunk. Tervezett kiadásaink: banki költségekre 15.000 Ft-

ot; a buszos kirándulásra 100 ezer forintot; a kézműveseknek 110 ezer forintot; koszorúzásokra 

25.000 Ft-ot; postaköltségre idén csak 1 ezer Ft-ot; a Tökfesztiválra 500 ezer forintot szeretnénk 

költeni. Telefon előfizetésre 30.000 forintot; a forgatagokra 90 ezer Ft-ot költenénk. Idén 

külföldi kapcsolatokra és a böllérnapra nem terveztünk költséget.  

Lengyelné: 2019. évben változtassunk-e a tagdíj mértékén, amely 2014. óta már 3.000 Ft volt?  

Jakabné: Nem javaslom az emelést. 

Nagyné: Én sem javaslom, nem szükséges az emelés. 

 

 



02./2019. (II.11.) számú elnökségi határozat 

A Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Társaskör Egyesület vezetősége elfogadja 

az egyesület 2019. évi költségvetés-tervezetét és azt felterjeszti a közgyűlés elé. 

Szavazati arány: egyhangú (6 igen) 

 

4. napirend 

A 2019-es munkaterv elfogadása 

  Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

Jakabné: 2019-es munkatervet már a novemberi ülésünkön is megbeszéltük, a változtatások 

javításra kerültek, honlapunkon az „Események” rovatban folyamatosan olvasható.  

Lőrinczné: Vízkeleti Ildikó, jánossomorjai lakos tagsági felvételi kérelmet nyújtott be.  

Lengyelné: Ő már volt velünk egy kerékpártúrán is. Javaslom felvételét. 

Kiléptetést javaslok viszont a következő tagokra azért, mert nem fizetnek tagdíjat: Orbán 

János (Canto Excolo), Gáspár Imréné és Gáspár Imre. Kizárással kiléptetjük őket. Fördős 

Tamás és Nemes Csaba kérték tagsági viszonyuk megszüntetését.  

03./2019. (II.11.) sz. elnökségi határozat 

Vízkelet Ildikó felvételét az elnökség egyhangúan megszavazta. 

04./2019. (II.11.) sz. elnökségi határozat 

Fördős Tamás és Nemes Csaba tagsági viszonyának megszüntetésére vonatkozó 

kérelmét az elnökség egyhangúan elfogadta.  

 

- A Közgyűlés előkészületei  

Lőrinczné Karácsony Hajnal: Összegyűjtöttem a 2009-ben belépett tagok neveit.  

Ők öten vannak, Bartos Ildikó, Nagyné Doviczin Mónika, Némethné Vajda Lívia, Ornyi Zoltán 

és Ornyi Zoltánné. Számukra elkészíttetem az oklevelet, amelyet 10 éves tagságuk alkalmából 

vehetnek majd át.  

Jakabné: Felkérem Lőrinczné Hajnit az április 8-i közgyűlés előkészületeire. A tagság hivatalos 

fotózására is ekkor kerül sor. 

Több napirendi pont nem lévén, Jakabné Gruidl Terézia elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

     Kmf. 

Jegyzőkönyvvezető       elnök 
 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: 2019. április 8-án 18 órakor a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság- Társaskör 

Egyesület éves rendes közgyűlésén. 

Helyszín: Balassi Bálint Művelődési Ház, Jánossomorja 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 

 

Jakabné Gruidl Terézia elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a közgyűlés 

nem határozatképes, mivel a tagok létszámának kevesebb, mint fele van jelen, a 73 fős 

tagságból csak 32-en jelentek meg. Emiatt 30 perc szünetet rendelt el. 

 

Fél órás várakozás után 18:30-kor az egyesület elnöke ismertette a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

1; Az elnökség beszámolója az Egyesület 2018. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről.  

Előadó: Jakabné Gruidl Terézia, elnök 

Lengyelné Mátyás Mariann, pénztáros 

 

2; Az egyesület 2019. évi költségvetésének elfogadása   

Előadó: Jakabné Gruidl Terézia, elnök  

 Lengyelné Mátyás Mariann, pénztáros 

 

3; Egyebek 

- Emlékplakettek átadása a jubiláló egyesületi tagok részére 

 

Jakabné Gruidl Terézia javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökére és adminisztratív 

személyeire: 

 Közgyűlés levezető elnöke: Nagyné Doviczin Mónika 

 Jegyzőkönyvvezető: Lőrinczné Karácsony Hajnal 

 Jegyzőkönyv hitelesítő: Bartos Ildikó 

 

A javaslatot a Közgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta. 

 

1; Az elnökség beszámolója az Egyesület 2018. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről.  

 

Nagyné Doviczin Mónika: A Társaskör elnöke előzetesen mindenkinek elküldte a szakmai, 

valamint a pénzügyi beszámolót. Felkérem Jakabnét a szakmai beszámoló ismertetésére. 

  

Jakabné: Az írásos szakmai beszámolót előzetesen kiküldtük, így mindenki olvashatta. (2. sz. 

melléklet).  

Kiemelek néhányat a 2018. év legfontosabb egyesületi eseményeiből: Farsang, koszorúzás, 

megemlékezés az emléktáblánál, töknapok, böllérnap, forgatagok. Önkormányzattal közös 

rendezvényeink: szemétszedés, majális, városnapok. Civil szervezetekkel közös programok: 

Szt. István nap, Kulturális Örökség Nap. A kézműves-csoport tagjai nagy részt vállaltak a 

töknapok és az adventi forgatagok lebonyolításában. A Canto Excolo kamarakórusnak is 

gazdag programja volt: énekeltek a város kultúra napi ünnepségén, helyi kiállításmegnyitón, 

decemberben adventi koncertet adtak Szentpéteren és a környék településein, idén először pedig 

Andauban is. A kerékpáros klub 10 túrát szervezett 2018-ban.  



Nagyné: Köszönöm a beszámolót. Van-e kérdés, hozzászólás? 

Ha nincs, felkérem Lengyelnét, az egyesület pénztárosát a 2018-as a pénzügyi beszámoló 

ismertetésére. 

Lengyelné: Előzetesen írásban mindenki megkapta a 2018-as év pénzügyi beszámolóját. (3. sz. 

melléklet) Kiegészítést nem kívánok fűzni az írásos előterjesztéshez. 

Nagyné: Kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett ehhez a napirendi ponthoz. 

 
Nagyné: Szavazásra teszem fel a beszámolókat. 

 

 

01./2019. (04. 08.) sz. közgyűlési határozat 

Az Egyesület közgyűlése elfogadja az Egyesület 2018. évi szakmai beszámolóját, valamint 

a 2018. évről szóló pénzügyi beszámolót. 

Szavazati arány: 32 igen (egyhangú) 

 

 

 

2; Az egyesület 2019. évi költségvetésének elfogadása  

 

Nagyné: Felkérem Jakabnét és Lengyelnét a költségvetés-tervezet ismertetésére. 

Jakabné: A költségvetés tervezetet is előzetesen mindenki megkapta írásban. (4. sz. melléklet) 

A vezetőség azt javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 2019-ben a tagdíj mértéke maradjon 

egységesen 3000 Ft/fő/év. Úgy, hogy két részletben is be lehessen fizetni. 

A költségvetés összeállítása a 2019. évi egyesületi munkaterv figyelembe vételével készült. (5. 

sz. melléklet)  

Nagyné: Van-e hozzászólás?  

Jakab: Ki tudja támogatni, hogy a tagdíj mértéke egységesen 3.000 Ft/fő/év mértékű maradjon? 

Igen: 32 szavazat (egyhangú) 

 

Jakabné: Már van pályázati eredmény. 878.000 Ft-ot kaptunk idén az önkormányzattól, ebben 

benne van a Canto pályázata is. A töknap idén szeptemberben lesz. 

Jakab: Látják az összegeket. Van-e hozzászólás? 

 

Jakab: Van-e valakinek kérdése a költségvetéssel kapcsolatban? 

Ha nincs, akkor szavazunk. 

Igen: 32 fő (egyhangú) 

 

 

 

02./2015. (IV.13.) sz. közgyűlési határozat 

Az Egyesület közgyűlése elfogadja az Egyesület 2019. évi költségvetési előirányzatát: a 

bevételi főösszeget 1.765.000 - Ft-ban, míg a kiadásit 1.513.000 - Ft-ban határozza meg. 

Szavazati arány: 32 igen (egyhangú)  

 

 

3; Egyebek 

 



Jakabné: 10 éves egyesületi tagságuk alkalmából emléklapot szeretnék átnyújtani az alábbi 

egyesületi tagoknak: Nagyné Doviczin Mónika; Ornyi Zoltán; Ornyi Zoltánné; Némethné 

Vajda Lívia és Bartos Ildikó. Gratulálunk! 

 

A Némethné Vajda Lívia kivételével mindenki jelen volt, és átvette az oklevelet. 

 

 

A közgyűlés előtt a 2019. évi hivatalos egyesületi csoportkép elkészítésére került sor.  

 

 

Több napirendi pont nem lévén Jakabné Gruidl Terézia elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető        elnök 

 

 

          hitelesítő 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. május 13-án a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság- Társaskör 

Egyesület elnökségi ülésén. 

Helyszín: Balassi Bálint Művelődési Ház (Jánossomorja, Óvári u. 1.) 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) Egy fő, Fördős Alíz nincs jelen. 

Jakabné Gruidl Terézia elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az elnökség 

határozatképes. Ezt követően az elnökség tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat 

egyhangúlag elfogadták. 

Napirendi pontok:                             

2. Beszámoló az egyesület első féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann    

 

2.  Pályázati pénzek rendszerezése 

Előadó:  Jakabné Gruidl Terézia 

 

3. Beszámoló az egyesület első féléves szakmai tevékenységéről  
Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

       Egyebek: 



 A 2019. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása (Lőrinczné) 

 Tájékoztató a 2019. évi tagdíj befizetésről (Lengyelné) 

Az őszi elnök és vezetőségválasztás előkészítő megbeszélése (Jakabné) 

 

5. napirend 

Beszámoló az egyesület első féléves gazdálkodásáról 

                            Előadó: Lengyelné Mátyás Mariann    

 

Lengyelné: A költségvetési táblázatból látszik, hogy az önkormányzati nagypályázaton 1 

millió forintra pályázunk, ahogy tavaly is. Ebbe beletartozik a Canto által igényelt 300 ezer Ft 

is. A Canto elkezdte költeni a pénzt, a számlákat várjuk.  

Az első féléves gazdálkodás egyébként a tervezettnek megfelelően alakult. 

Lőrinczné: Igen, a kórus már kifizetett összegeket a pályázatban leírtaknak megfelelően, s most 

várjuk a számlákat, illetve már rendelkezünk néhánnyal, amely a Keszthelyi Dalünneppel 

kapcsolatos.  

Jakabné: Köszönjük a tájékoztatót!  

 

 

6. napirend 

 

Pályázati pénzek rendszerezése 

Előadó:  Jakabné Gruidl Terézia 

 

 

Jakabné: Elkészítettem és kinyomtattam a költségvetésünk tervét. Ebben látható, hogy nem 

kaptuk meg a pályázott 1 millió forintot az önkormányzattól, „csak” 878.000 Ft-ot. 

Arányosítottam a dolgokat, így a Társaskör 615 ezret, a Canto Excolo Kamarakórus pedig 263 

ezer Ft-ot kapott a 2019-es évre. 

Fördős Alíz pedig telefonon elmondta, hogy csütörtökön pályázati ismertetőn vesz részt. 

Várjuk, hogy Alíz a hét végén beszámoljon az eseményről. 

7. napirend 

  

Beszámoló az egyesület első féléves szakmai tevékenységéről  
Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 

 

Jakabné: A tervezetteknek megfelelően alakult idén is az első félév szakmai tevékenysége. 

Összefoglalva a következő tevékenységek zajlottak januártól májusig: 



- januárban: Tagsági ülés, böllérnap; 

- februárban: vezetőségi és tagsági ülés, kerékpáros évnyitó; 

- márciusban: tagsági ülés, koszorúzás az emléktáblánknál, március 15-i koszorúzás;  

- áprilisban: első kerékpártúra; rendes éves közgyűlés, hivatalos fotó; pacalfőző 

találkozó; és ebben a hónapban a pályázati eredmények is megérkeztek; 

- májusban: majális – palacsintasütés, retro felvonulás; (a kerékpártúra elmaradt)  

 

Egyebek: 

-  A 2019. évi tagsági névsor/pártoló tagok átvizsgálása (Lőrinczné) 

Lőrinczné: 74 fő a taglétszám. Idén 1 fő csatlakozott hozzánk. (Vízkeleti Ildikó) 

- Tájékoztató a 2019. évi tagdíj befizetésről (Lengyelné) 

Lengyelné: Mindenki befizette, kivétel Vinczéné és Erdősné, őket megkérdezem, a családi 

haláleset után kívánnak-e továbbra is tagok maradni. 

- Az őszi elnök és vezetőségválasztás előkészítő megbeszélése (Jakabné)   

Jakabné: A rendkívüli vezetőség választó közgyűlés előzményeként a jelölő bizottság tagjainak 

javaslom Bella Sándort, Major Annát, Fördős Zoltánnét és Jakab Tibort. Az ő feladatuk lesz, 

hogy kérdezzék meg a tagokat, kiket javasolnak a vezetőség posztjaira. Kezdjék el az 

érdeklődést a nyár folyamán. Októberben lesz a rendkívüli ülés, ahol meg kell választani az új 

elnökséget. 

 

 

 

Több napirendi pont nem lévén, Jakabné Gruidl Terézia elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

     Kmf. 

Jegyzőkönyvvezető       elnök 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. 08. 05-én, 18 órakor  a Jánossomorjai Független Közéleti 

Társaság - Társaskör Egyesület elnökségi ülésén. 

Helyszín: Balassi Bálint Művelődési Ház (Jánossomorja, Óvári u. 1.) 



Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 

Jakabné Gruidl Terézia elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy 

az elnökség határozatképes. Ezt követően az elnökség tagjai a meghívóban 

szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

Napirendi pontok:                                   

1. A vezetőség és az egyesület 4 éves tevékenységének értékelése. 

 

Előadó: Jakabné Gruidl Terézia 

 

Jakabné: Szeretettel köszöntelek Benneteket! Kinyomtattam az egyesület 2015-

2019 közötti ciklusának tevékenységét, amelyben összegeztem 4 éves munkánkat. 

Íme: 

1. Hazai és nemzetközi civil kapcsolatok fejlesztése 

A nagyfösémesi Csemadokkal és a Smuk András vezette bécsi Európa 

Klubbal tartottunk kapcsolatot az elmúlt 4 év során. 

2. Szakrális kisemlékek felújításának folytatása Jánossomorja közigazgatási 

területén: 

- az önkormányzat és különböző cégek átvállalták a feladatot, 

egyesületünk ebben a ciklusban nem sokat tett e téren. 

3. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása 

- ezen a téren állunk a legjobban, 

- minden részletesen látható a mellékelt táblázatban. (1.sz. melléklet) 

- 2019-ben nyertük a legtöbb pályázati támogatást. 

4. Az egyesületi alapszabály rendszeres felülvizsgálata 

- a ciklus elején megtörtént (a közgyűlés határozott arról, hogy eggyel 

több tagból álljon az elnökség. Más ok nem volt a változtatásra.) 

5. Tagrevízió évente – minden évben rögzítettük a változásokat, a táblázatban 

látható (2. sz. melléklet) 

6. Meglévő programjaink felülvizsgálata, esetleges új programok beépítése a 

munkatervbe.  

Lacknerné: A tűzugrás szervezését átadtuk az Örökség Egyesületnek, de 

anyagilag támogatjuk a rendezvényt. Idén 55 ezer forinttal. Illetve a 

Lovas Sport Egyesülettel is együttműködünk, segédkezünk az 

augusztus eleji lovas találkozó lebonyolításában. 

7. Az egyesület kommunikációs stratégiájának javítása, erre terv kidolgozása 

Fördős Alíz: a Facebookon minden rendezvényünkhöz „Eseményt” 

kellene létrehozni. 

8. Aktív szerepvállalás a helyi közélet javításában. 



- rendszeresen részt veszünk a Civil Fórumokon 

- közreműködtünk a városfejlesztési koncepció kidolgozásában. 

 

9. Önkéntes befogadó szervezetté válás lehetőségeinek vizsgálata 

- nem történt meg, nem is célunk, nem foglalkoztunk vele 

 

10.  Egy felnőtt edző park megvalósítása 

- Ez megvalósult egy önkormányzati pályázat segítségével. 

 

Lengyelné: kb. 280 ezer Ft gyűlt össze a péteri játszótér fejlesztésére 

még a 2016-os Fut a város rendezvényen. Ebből mindenképp kell egy 

játékot, vagy egyéb kiegészítőt vásárolnunk még az idei évben. 

 

Lacknerné: A 2019 őszi Hanság futás nevezési díjai meg fognak jelenni 

a számlánkon. 

 

11. Kapcsolatkeresés, közös programok a helyi üzemek dolgozóival:  

- elmaradt, a következő ciklusban újra napirendre kell tűzni 

- pl. a Tökfesztivál lebonyoltásához segítség kérése 

Lőrincz György: Te, mint egyesületi elnök, hogyan értékeled az elmúlt 4 évet? 

Jakabné: A korábbi tevékenység folytatása volt ez a 4 év, 70-75%-ra értékelem a 

megvalósulást. De hozzá kell tennem, hogy az én időmet továbbra is nagyon 

lefoglalja az iskola. Nem tudok annyi energiát fordítani egyesületünk 

tevékenységre, mint amennyit szeretnék. Éppen ezért gondolkodom azon, hogy 

átadom a stafétát. 

Több napirendi pont nem lévén, Jakabné Gruidl Terézia elnök az ülést bezárta. 
 
 
     Kmf. 
Jegyzőkönyvvezető       elnök 

1. számú melléklet 
 

 

KOS 
Önkormányzat 

támogatása 

Önkormányzat 

nagy pályázat 

 

Leader NEA/NCA Összesen 

2012. ? 
300.000 Ft + 

250.000 Ft 
--- Sikertelen Sikertelen 550.000 Ft 



 

2013. 
2 x 

45.000 Ft 

400.000 Ft + 

300.000 Ft 

 

---- ---- Sikertelen 790.000 Ft 

2014. 

40.000 Ft 

+ 25.000 

Ft + 

500.000 Ft + 

350.000 Ft 

 

---- ---- --- 915.000 Ft 

2015. 
100.000 

Ft 
 

1.000.000 Ft + 

100.000 Ft 

rendkívüli 

 

---- 400.000 Ft 1.600.000 Ft 

  
Önkormányzat 

kis értékű 

Önkormányzat 

nagy értékű 

Kerékpárral 7 

határon át 
NEA  

2016. 

 
 100.000,- 1.000.000,- 300.000,- --- 1.400.000,- 

2017.  68.000,- 

1.000.000,-  

+ 100.000,- 

rendkívüli 

 200.000,- 1.368.000,- 

2018.  65.000,- 

960.000,- + 

100.000,- 

rendkívüli 

---- --- 1.125.000,- 

2019.  100.000,- 

878.000,- + 

100.000,- 

rendívüli 

350.000,- 200.000,- 1.478.000,- 

 
 
 
2. számú melléklet 
 

2012. 70 tag 

2013. 71 tag 

2014. 79 tag 

2015. szeptember 88 tag 

2016. 93 tag 



2017. 83 tag 

2018. 79 tag 

2019. 74 tag 

 
 


