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Jegyzőkönyv a 2011. augusztus 9)i kuratóriumi ülésről
Időpont: 2011. augusztus 9. kedd 19:00
Hely: Paagh Étterem (Páty, Rákóczi u. 42.)

óra

A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai közül jelen vannak:
Schumicky András elnök, Reményi László titkár, dr. Bendl János, Karvázy Szabolcs, László Béla
Dr. Czajlik Zoltán külföldi tartózkodása miatt kimentette magát, de a 4. napirendi ponthoz
előzetesen emailben hozzáfűzést tett.
Schumicky András köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy öt kuratóriumi tag
megjelent, tehát a kuratórium határozatképes. (Ali László a 2008.12.08 i kuratóriumi ülésen
jelezte, hogy egészségi állapota miatt a kuratórium munkájában nem tud részt venni.)
Schumicky András elmondja, hogy a kuratórium mandátuma 2011. augusztus 23 án lejár, emiatt
vélhetőleg ez az utolsó hivatalos ülése a jelenlegi kuratóriumnak. Főként a folyamatban lévő
ügyek lehetséges lezárása, illetőleg az átadás megbeszélése és a folyamatosság biztosítása
feladata a mostani ülésnek.
Elnök úr felkéri Reményi Lászlót, hogy az ülés jegyzőkönyvét vezesse.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 23/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Reményi
Lászlót az ülés jegyzőkönyvezetőjének.
Elnök úr javaslatokat kér az ülés jegyzőkönyvének hitelesítői személyére. Javaslat érkezett
Karvázy Szabolcsra és László Bélára, akik vállalják a feladatot.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 24/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja Karvázy
Szabolcsot és László Bélát a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Schumicky András a meghívóban előzetesen közzétett és mellékelt napirendi pontok elfogadását
kéri, a tagoknak napirenden kívüli észrevételük, hozzászólásuk nincs.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 25/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja a meghívóban
is szereplő napirendi pontokat.

1. Döntés az alapítvány által kiírt APF)2011)es pályázatok beérkezett elszámolásairól
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár
Reményi László: Két elszámolás korábban megérkezett: APF 2011 P06 (Erdei iskola), APF
2011 P12 (Majális).
2011. augusztus 1 én, a már lezárult programok értesítési email címeire kiment egy felhívás az
elszámolás mielőbbi beadására azért, hogy legkésőbb augusztus 23 ig pénzügyileg is rendezni
tudjuk a támogatásokat. Az értesítést kapták APF 2011 P03 (Gyermek lovasverseny), APF 2011
P05 (Karitasz), APF 2011 P07 (Gyerekpince), APF 2011 P08 (Nyári gyermektábor), APF 2011
P10 (Nesz műhely), APF 2011 P11 (Egyházközségi családos tábor).
A www.apf.hu weblapon megtalálható az eddig beérkezett összesen négy elszámolás (a fenti
kettő, az APF 2011 P08 és az APF 2011 P11). Mindegyik elszámolás teljesen rendben van
formailag, tartalmilag megfelelő, mindegyiket elfogadásra javaslom.
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Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 26/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Bocskai
István Általános Iskola 5. évf. APF 2011 P06 jelű „Erdei Iskola 2011. 06. 01 03. 5. évfolyam”
című pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi
elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 27/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Pátyi
Református Egyházközség APF 2011 P08 jelű „Nyári gyermektábor” című pályázati programja
a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 28/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Pátyi
Római Katolikus Egyházközség APF 2011 P11 jelű „Egyházközségi nyári családos tábor a
Mecsekben” című pályázati programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak
pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját elfogadja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 29/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a Páty
Zsámbéki kanyar Lakóparkért Egyesület APF 2011 P12 jelű „Majális” című pályázati
programja a pályázatnak megfelelően valósult meg, annak pénzügyi elszámolását és szakmai
beszámolóját elfogadja.

dr. Bendl János: A többi még le nem zárt pályázatnak mi lesz a sorsa?
Reményi László: Az emailen körbeküldött levélben az állt, hogy technikai okokból két hétre van
szükségünk a pénzügyi rendezéshez, azaz, ha a héten megérkeznek az elszámolások, akkor lehet
rendezni őket. Aki nem tudja vagy nem akarja beadni, annak az új kuratórium fog tudni bármit is
rendezni, mivel én személy szerint augusztus 23 a után nem szeretnék az alapítvány semmilyen
ügyéhez felhatalmazás nélkül hozzányúlni.
dr. Bendl János: Az idő rövidsége miatt javaslom, hogy amennyiben a többi elszámolás
megérkezik, azt titkár úr, az előzetes ellenőrzése után, a mostani hozzájárulásunkkal fizesse ki.
Reményi László: Annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy az elektronikusan beérkezett anyagokat
a weblapra felrakom, így mindenki bele tud nézni, már amennyiben ez a szabadságom alatt
technikailag lehetséges lesz.
Schumicky András: Határozati javaslatot terjeszt elő.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 30/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az
augusztus 23 i záró dátumhoz képest legalább egy héttel megelőzően beérkező,
elektronikusan közzé tehető pályázati elszámolásokat az elnök vagy a titkár fizesse ki,
amennyiben azokra a közzétételt követően a kuratóriumi tagoktól ellenvetés nem érkezik.

2. Beszámoló az alapítvány pillanatnyi pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár
Reményi László:
Források:
Készpénz a pénztárban nincs,
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CIB Bank HUF: 240.229 Ft
CIB Bank EUR: 81,93 (folyószámla) + 1305,05 (lekötött) = 1.388 EUR ez kb. 378.924 Ft (273
HUF/EUR árfolyamon)
Takarékszövetkezet: 713.995 Ft (folyószámla) + 240.000 (lekötött) = 953.995 Ft
Összesen: 1.573.149
SZJA 1%, egyelőre ismeretlen összeg érkezhet, mely augusztus végén, szeptember elején
derülhet ki.
Banki számlavezetési és a pályázatokból adódó kötelezettségek év végéig:
TakSzöv bankköltség: 5 x 1240 = 6.200 Ft
CIB bankköltség: 5 x 990 = 4.950 Ft
7 pályázat: 295.000 Ft
Összesen: 316.150 Ft
Az NCA KM 10 0036 pályázati elszámolást a Wekerle Sándor Alapkezelő nem fogadta el, mert a
Pátyi Tavaszra lett beadva a támogatási kérelem, így az egyéb költségeket hiába próbáltam meg
beadni. Annak okán, hogy az NCA a következő kuratóriumot ne súlytsa eleve kizárással, önkéntes
lemondással és visszafizetéssel meg kellett szüntetnünk a támogatási szerződést illetőleg vissza
kellett fizetnünk a tavaly megkapott támogatást. Ezt hivatalosan meg is tettük, a pénzt
visszautaltuk.
Schumicky András: Egyéb hozzászólás hiányában a következő határozat elfogadását javasolja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 31/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma egyhangú szavazással elfogadja az alapítvány
pillanatnyi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.

3. Döntés az alapítvány weblapjáról és notebookjáról, döntés az apf.hu domain névről
Előterjesztő: Reményi László kuratóriumi titkár
Reményi László: Miután a mandátumunk lejár, a weblap költségeit nem kívánja a cégem a
továbbiakban állni. Ezért vagy megszüntetjük a weblapot, vagy üzleti alapon működtetjük
tovább. A BIT Hungary fél évig bruttó 74.250 Ft vállalja az üzemeltetést, addig remélhetőleg
rendeződik a kuratórium sorsa és az dönthet az új szolgáltatóról. Javaslom egy ezirányú
szerződés megkötését.
dr. Bendl János: Egyrészt megértem a döntésed, másrészt szeretném, ha a kuratórium
kifejezné legalább a köszönetét azért, hogy az elmúlt hat évben az alapítvány weblapját
ingyenesen üzemeltettétek, mely véleményem szerint a nyitottság és az átláthatóság egyik
forrása az alapítványunk életében, és mint ilyen, az egyik igen fontos értéke az alapítványnak.
Schumicky András: Határozat elfogadását javasolja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 32/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma négy igen és egy tartózkodó szavazattal
megköszöni a BIT Hungary Kft. hat éves tevékenységét és felajánlását a www.apf.hu weblap
fenntartása és üzemeltetése kapcsán.
Reményi László: Visszatérve az eredeti kérdéshez, a weblap üzemeltetésére az augusztusi
mandátum megszünése után is szükség lenne, de mivel érintett vagyok a kérdésben nektek kell
eldönteni, hogy ez mennyi ideig tartson, negyedévig, félévig vagy csak egy hónapig.
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Karvázy Szabolcs: Szükség van hat hónapos kötelezettségvállalásra? Nem túl hosszú idő ez?
Schumicky András: Látva az önkormányzat eddig tevékenységét, nem számíthatunk rövidebb
idejű reagálásra. A másik szempont, hogyha rövidebb időre szerződünk elképzelhető, hogy két
három hónap múlva még nem lesz meghatalmazott, aki a díjakat fizesse.
dr. Bendl János: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a BIT Hungary Kft. képviselője
itt ül, és meg tudjuk kérdezni, hogy mennyire tud rugalmas lenni.
Reményi László: Bármennyire rugalmas tud lenni. Értsétek jól: a weblapnak igazából mindegy,
hogy ott van e a többi között vagy sem, de az üzleti alapra helyezés egy elvi döntés a cégem
részéről. Egyszerűen arról van szó, hogy mivel nem lesz közöm az alapítványhoz, a cég
tulajdonosai felé nehezen igazolható az ingyenesség.
Schumicky András: Határozat elfogadását javasolja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 33/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma négy igen és egy tartózkodó szavazattal megbízza
a BIT Hungary Kft t fél évre bruttó 74.250 forint összegben a www.apf.hu weblap
üzemeltetésével a WEB SET rendszerben, azzal, hogy lehetőség szerint biztosítson egy
hónapos felmondási időt. A kuratórium felkéri elnök urat, hogy az ezirányú szerződést kösse
meg.
Reményi László: Szintén személyemet érintő ügy: az alapítvány tulajdonában van egy 4 éves
Fujitsu Siemens notebook (új értéke 130e Ft) szoftverekkel. A notebook könyvelési értéke nulla,
használati értéke ennél nyílván magasabb és mivel én használom, számomra jelent értéket. A
saját tulajdonomban van az apf.hu domain név, melyet egy csereügylet keretében szeretnék
elcserélni a notebookra. Kérem a kuratóriumot egy ilyen csereügyletre hatalmazza fel az elnököt.
Schumicky András: Határozat elfogadását javasolja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 34/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma négy igen és egy tartózkodó szavazattal
hozzájárul az alapítvány notebookjának, szoftvereinek és az apf.hu domain tulajdonjogának
elcserélésére Reményi Lászlóval. A kuratórium felhatalmazza elnök urat, hogy az összes
ezirányú szerződést illetve megbízást aláírja.
Reményi László: Másik döntés kérdése, hogy mi legyen a könyveléssel augusztus 23 a után.
Javaslom, hogy üzleti alapon év végéig bízzuk meg a jelenlegi könyvelőt, hogy az évet lezárja, ott
nyilván egy évzárással lehet könyvelőt váltani.
dr. Bendl János: Kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, mert a könyvelő képviselője nincs itt.
Schumicky András: De itt vagyok, miután a könyvelési díjat a mi cégünk állta és mondhatom,
hogy év végéig továbbra sem lesz könyvelési díj, a könyvelő az évet le fogja zárni.
dr. Bendl János: Akkor mégiscsak egyszerűbb a helyzet, viszont az önkormányzat felé ez is egy
tétel, miszerint foglalkoznia kell az új kuratóriumnak ezzel a kérdéssel is.

4. Vita és döntés az alapítvány pénzeszközeinek felhasználásáról
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök
Schumicky András: A 2. napirendi pontban látható volt az alapítvány pénzügyi helyzete.
Várhatóan az SZJA 1% ból is érkezik még pénz év végéig, a weblapon is látható összesítés
szerint SZJA 1% maradványa 1.166.135 forint.
Reményi László: Ez azért kulcskérdés, mert alapvetően az önkormányzattól kaptunk a nagyobb
projektekre pénzt, így az SZJA 1% ból ténylegesen mindig kevesebbet költöttünk, mint amennyit
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megkaptunk (weblapon fenn vannak a részletek). Az SZJA 1% okat a törvény szerint két éven
belül fel kell használni. Ha az 1.166 eFt maradványt nem rendezzük, egy későbbi vizsgálat során
szépen sorban visszakövetelhetik az összegeket. Jelenleg (2011 ben) ez 74.393 (tehát már most
is hátralékban vagyunk), amit 2009 előtt kaptunk. 2012 re ez felugrik 850.034 forintra. Tehát
még idén kell ezt rendezni és elkölteni. Nem gondolom, hogy az önkormányzat bármilyen briliáns
ötlettel elő fog állni az elkövetkező két hétben, ezért, hogy ne vesszen el az SZJA 1% esélye a
későbbiek folyamán az új kuratórium számára, valamit tennünk kell. Kerestem ezért egy
projektet Pátyon, amit ekkora összeggel támogatni lehet, ez pedig Páty jelenlegi legnagyobb
fejlesztési beruházása, a katolikus templom építése. Ha elutaljuk az 1.100.000 forintot, akkor az
SZJA 1% maradványt is felhasználtuk. Tény, hogy ez talán kifogásolható, miután a
templomépítésben többen is érintettek vagyunk.
Ha már itt tartunk akkor hadd hozzam elő Czajlik Zolival folytatott emailes eszmecserénk
végeredményét, amely több más javaslat a probléma feloldására.
Zoli alapvetően azt javasolta, hogy ne költsük el a pénzt. Az SZJA 1% felhasználási kötelezettség
részben arra felé hajlította, hogy a református templomért alapítvány és a katolikus templomért
alapítvány is kapjon a pénzből, illetőleg a Faluközösségért Alapítvány szintén. Tehát további két
javaslat merült fel, akkor a konkrét számokat tekintve: PRTA 400.000 Ft támogatást kapjon,
PRKTA 700.000 Ft támogatást. A harmadik javaslat: PRTA 200.000 Ft támogatást kapjon, PRKTA
500.000 Ft támogatást és a Faluközösségért Alapítvány 400.000 Ft ot. A számokban megtestesül
az önkormányzat júliusi saját pályázati döntései aránytalanságának visszafelé korrekciója.
László Béla: Reformátusként hadd mondjam, hogy a templom orgonájához szükség lenne
pénzre és azt javaslom, hogy a rendelkezésre álló pénzt mindenképpen költsük el, mert nem
tudható, hogy a következő kuratórium mit és hogyan fog kezdeni a pénzzel. Látva az
önkormányzat tehetelenségét, akkor járunk el a legjobban, ha már most jó helyre irányítjuk a
lehetséges pénzt. Azt javaslom, hogy a három alapítvány egyenlő részben részesüljön belőle.
dr. Bendl János: Nekem ebben a témában meglehetősen markáns véleményem van, ami lehet
néhányatoknak nem fog tetszeni. Azt gondolom tegyünk úgy itt a "ciklusunk" végén is, mint
eddig mindig, mintha normális helyen, normális emberek között tevékenykednénk és ne költsük
el a pénzt. Tudom, hogy egy kicsit naiv elképzelés, de ne nyúljunk a pénzhez, adjuk át a
következő kuratóriumnak. Ez amolyan igazi dzsentri megoldás, az adott szó, az adott szó, ha
elveszik a kastély akkor is.
Schumicky András: Hajlok arra, hogy ugyan lenne bőven helye a faluban a pénznek, de ha nem
költjük el, az roppant elegáns megoldás, még akkor is, ha vannak kételyek a további sorsát
illetően.
László Béla: Pont ezért gondolom, hogy szét kell osztani, addig amíg van. Biztosan tudunk olyan
támogatandó célt találni, amelyik jól használja fel a pénzt.
Reményi László: Akkor hadd vessek fel még egy lehetséges megoldást amit egyébként Zolinak
már emailen leírtam miután az SZJA 1% felhasználásától nem tudunk eltekinteni, pontosabban,
ha nem történik meg, a következő kuratóriumtól 2012 ben kb. 850 ezer forintot követelhetnek
vissza, mert időben nem használta fel az SZJA 1% ból kapott összeget. Tehát ekkora
nagyságrendet idén fel kell használni. Azt vetettem fel, hogy az önkormányzatnak visszautaljuk
az idén kapott 1.000.000 forintot, és az eddigi idei (alapvetően pályázati) kifizetésekre számoljuk
el az SZJA 1% ot. Ez lefedi a 850 eFt ot. Ez elegáns és gáláns megoldás lenne, de ezt meg nem
érdemli meg a jelenlegi önkormányzat azok alapján, ahogy hozzánk állt.
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Schumicky András: Ez utóbbi javaslatot módosítva azt javaslom, hogy az SZJA 1%
felhasználást rendezzük az idei kifizetésekből, de az 1 millió forintot ne utaljuk vissza, hanem
maradjon a kasszában.
dr. Bendl János: Akkor ez is egy újabb tétel az átadási listán, hogy az önkormányzatnak, illetve
az új kuratóriumnak év végéig valamit tennie kell ezzel az egymillióval, ha jól tudom addig kell
elszámolni vele.
Reményi László: Igen, 2011. december 31 e a határidő és ahogy előbb mondtam az idei
kifizetéseink fedezik az SZJA 1% minimálisan elköltendő részét, amit egyébként a weblapon
közzé is kell tennünk, illetve az APEH felé le kell jelenteni.
Schumicky András: Egyéb hozzászólás hiányában a következő határozat elfogadását javasolja.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriumának 35/2011. (VIII.9.) sz. határozata
Alapítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriuma négy igen és egy nem szavazattal úgy határoz,
hogy a 2011. évben a kuratórium mandátumának lejártáig felmerült kifizetéseket,
költségeket a befolyt SZJA 1% ok terhére írja, egyúttal az önkormányzattól kapott 1 millió
forint elköltését és annak elszámolását az önkormányzat felé, az új kuratóriumra bízza.

5. Vita és/vagy döntés az alapítvány kurátorainak további munkájáról
Előterjesztő: Schumicky András kuratóriumi elnök
Schumicky András: 2011. július 29 én beadványt adtunk be az önkormányzatnak, hogy
augusztus 23 án lejár a mandátumunk, legyenek szívesek rendezni a kérdést és biztosítani az
alapítvány törvényes képviseletét. A jegyző erre azt a kérdést tette fel, hogy kiket javaslunk, a
válaszom az volt, hogy ez nem a mi ügyünk, ezt döntse el az önkormányzat.
Ettől függetlenül a kurátorok hozzáállására kiváncsi vagyok, ha már a jegyző érdeklődött a
jelenlegi kurátorok véleményéről.
Reményi László: Én személy szerint nem akarom folytatni. Egy kicsit fáj is a szívem, mert az
elmúlt hat év alapítványi eredményeiben döntő részt vállaltam, nagyon sok munkám van benne,
és azt látom a jelenlegi önkormányzatban az eredmények senkit nem érdekelnek. Ez nagyon
bántó. Az alapítvány elért helyzete a közös munkánk gyümölcse, mondhatnánk szerelemgyereke.
Emiatt némileg lelkiismeret furdalásom is van, hogy ezt hagyom elveszni, de ellenszélben nincs
kedvem kínlódni és bízom benne, hogy mégiscsak valami értelmes folytatása lesz a dolognak.
Ha maximum év végéig az önkormányzat határozatban megbíz minket, hogy zárjuk le az évet,
akkor hajlandó vagyok ezt megtenni, de tovább semmiképpen. Felhatalmazás nélkül viszont
semmit nem kívánok tenni, nem akarok utólag ebből semmilyen ügyet.
Karvázy Szabolcs: Elsősorban azt kellene látni, hogy az önkormányzat a függőben lévő dolgokat
hogyan rendezi. A jelenlegi állapotban én sem folytatnám.
dr. Bendl János: Én azt vizsgálnám meg, hogy az önkormányzat milyen szerepet és célt szán az
alapítványnak. Ha átalakítja közalapítvánnyá, és mellérendel egy szép célt a megfelelő
pénzeszközzel együtt, mondjuk a hátrányos helyzetűek közétkeztetését, az ugyan kellően nemes
cél, de ehhez nekem nem sok közöm van, egyáltalán nem értek hozzá. De ez az átalakítás sem
látszik most igazán reálisnak, így azt kell mondjam, hogy a mai állapotban nem folytatnám.
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László Béla: Igen, ezért mondtam előbb is, hogy költsük el a pénzt, mert teljesen kilátástalan a
folytatás. Én is úgy gondolom, hogy nem folytatnám.
Schumicky András: 12 vagy 13 éve vagyok az alapítvány elnöke és eddig a kuratóriumok között
ez jelentette a folytonosságot. Én el tudom képzelni, hogy folytatom, ha van megfelelő keret és
megfelelő kurátorok. Ezúton szeretném mindnyájatoknak és a távol lévő Czajlik Zoli nak is
megköszönni a munkátokat. Szeretném kiemelni Reményi Lacit és neki külön is megköszönni, azt
a sok munkát, amit végzett, úgy gondolom nélküle valóban nem sikerült volna ennyi mindent
megvalósítani.
Az önkormányzattal megpróbáljuk a kommunikációs fonalat felvenni, hogy valami előrelépés
történjen.
dr. Bendl János: Azt hiszem, hogy a mandátum lejártával egy listát kellene az önkormányzatnak
átadni, hogy mivel kellene foglalkoznia, ahogy erre már utaltam ma este.
Reményi László: Ezen még nem gondolkodtam, ráadásul most két hétre szabadságra megyek, a
mandátum lejáratakor itthon sem leszek, de viszonylag szoros határidőn belül összeszedjük és
letesszük az önkormányzat asztalára, mintegy előkészítve az átadás átvételt.
Schumicky András: Szerintem is legkésőbb szeptember elején ezt megtesszük. Ha nincs több
hozzászólás, akkor mégegyszer köszönöm a többéves munkátokat, a kuratóriumi ülést lezárom.

Páty, 2011. augusztus 9.
Mellékletek:
Jelenléti ív
Meghívó a kuratóriumi ülésre

Reményi László
jegyzőkönyv vezető

Karvázy Szabolcs
jegyzőkönyv hitelesítő

László Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

Schumicky András
a kuratórium elnöke
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