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§lérhetőség: Molnár §zabolcs, ?5l ó Berzettce Szent lúre tr 66 tel: ?an24-*626

§tr§r_Pglgáxnr§§r§§:l
Íráso.s megkeresésére, nrelyben a §erzetrce Lövész.egyesiilet
a kovetkezőt

tevéleirységéröl kór irásos beszáurcrlót

tudon lelváztllni Önn*k:

Áz idei év ige:lc.sak

r:rclzgaltrtas és sike:ekl:elr gaz..dag volt egyesületiink szárrtáLa, Mirtt

ahogY azt ruá'kor'ábba:r harlgcztattrtk nenl csttpárt 1övészettel foglalkozurrk hisz levékeirységeink
kÖzé sorolhalÓ Például * tégfegyverrel, airs*ft-al, sáttlszelí§a|, 1radieionáli§ magyar ételek

elkészÍlésével,kÜzdÖspoltokkal és sporíhorgászati lehetős*ggel való szoígáltatás is azolt tagtár.saink

sránára, akik a kez-detekt§legészerr a ve:§ellyszintig nréreltetnék trteg magukat, vagy csupán egy
kelleirres tlélutáni időtöltésre vágynak,

Biis;kék vagYunk ara, hogy treln csupán 3erzencért jelenünk ttreg, l:anetn r.egionális szinten js
kéPvis*lrri tudjuk telepttlésiirrket s visszük bíriil szeretett kőzösségtink jó hírét.A}ónapok íertlése
xregannYi oklevél érerr. és krrpa, nlelyek nregszerzésévelnenr cstrpán leleptiléstink nevét öregbídrik
tte lakosait is nréltán bttszkévétehetjtii<.

Mint azt bizonYára fudja az ittei évben is megrendezett Ki:rizsi ?ál §rősentbel versenyer: is
rrtegjelenttink ahol a lakosság számára {ingyen) légíbgyveres és sai:rrszerijas lövészete1

biztosíto|hrnk az *rra érdeklőclőkrrek. §zen essmény aruryira népszeríivol1, lrcgy az összes raktáron

levő lövedék és lölap is elfcgyott,

§bberr az évben két tagr{rsunk vett részt légfegyv§l€§

okl*tásban, melynek ererlményeképp

nég pro§bbel és szabályszenibberr nem csak lőhetnek de okt*{hatnak is.

Az idei óv végéll-siörelálbatólag decentberben-

sz.,eretnénk egy

veísenfi szeruezni a

MÜvelÓdési Házban. §mek:nikéntjéről sajrros *rég le:n áll módornbaa p*ntosabb beszár:rolót
adni,

Ámennyiben az Önkonnányzati támagatás okán le*rlotl számlákat végignéziirgy látni fogia,
h*gy
ebbel az évberr ne§ §r§l€pel settl lószer §elR a verse*yek tevezési rl§a, rrtiköItség de még

kÖnYvelÖi díj rnegÍizetdse sem. §nnek nyilvárrvaló oka, hogy költségvetéstink közel a kétszerese
az

Őrrkor*átyzat által kifizeteti tánrcgatásnak. Mivel egyesület{ink igencsak sikeres és népszeni így
PátYázati Pénzből és adonányokból tudtrrk csak kilizeirri a műk§dés1ee szükséges összege{.

Ez

azonrbal igencsak bizonytalan hisz *ext bo*tékalható a pály*zat sikercssége sem. A 20l6-os
k§ltségvetés tárgYalásakcr Molnál §zabol*s önkcrmárryati képvisető úr jelezte, hogy a megítólt
tánrogatás treltt esak,lrogy nenr fedezi de lrleg serrr közelíti költségverésünk n:értékét.Amenliyben

jelzésénekidén senr lesz foganatja -és ellentétben lt*s szervezstekkel akit<nek
monclhatni a teljes
k§ltsdgvetésiirrket a berze:tcei önkor:rrányzta

ál§a- és az Ó:ök

ált*l arlott támoga{ás hasr:rrló vagy

még kcvesebb lesz Úgy kilátásba helyezriik egyes szolgáltatásaink negszünését, §iün€tslteté§ét.
Ebberr az esetben bizonr abban, hogy a szolgállatás megszürrésé*ek okát a berzencei önkornráayzat

kívánja megindkolui a tisztelt lakosságnak.

A 20t8,as évre voratkazÓan §gyán ezt tuclonr cs-rk felviizolni önöknek.
szeretndnk folYtatni 20l8,ban is

§lsre láthatól*g ugyanazl

*ini amit 20l?-berr így kérem a fetv*zolt beszjmolól

szíveskedjenek mindkét évre kivetlteni,
PénzÜgYi beszánrolÓ: A 201?-es évben 60üe Ft Srrkonrrányzati 1álragatást kaptunk, erről
korrekt
módon el is számoltunk. Az számlákkal egyiitt csatoltunk egy "jelnragyarázatot,,nmi ránrrttat
mért
mi célból és mire költöttünk. Más bevéieli forrás elköttésérill :rem vagyunk kötelesek
beszámolni az
Ör*ormánYzat felé, ennek oka, hogy a berzeneeiképviselö testület bizonyitottan
zaklatja
Íagtársainkai szimpatiárrainkat csak azért mert egyes§leltrrk 1agja, Nem §váljuk
lnrogatóirrkal
en*ek a vegz*lásnak kitexdl
Ya
r B-'

Kérex a beszárnolók elfogadásál.
Kelr: 2str. április 24.
****.
\i

il
r]i_
,,,/i\}.,.,.,i

l

kakrik József
elnök

{"\ ,, j.ili

i n,'
]i, l{:l
,,1!!

,..1

l./

/

, '.!l:r;:

.'

:1

_.:r,,',

Moin§r §zabalcs
gaalasági lnegbízott

