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II-2/435-1/2009. ikt. sz.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. március 2-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a
Városháza 18-as számú helyiségében.

Jelen vannak:

Nagy József Attila
Csömör Ágostonné
Janovics Ottilia

elnök
kisebbségi önkormányzati képviselő
kisebbségi önkormányzati képviselő

Bakos János

kisebbségi önkormányzati képviselő

Távol maradt:
Meghívottak:
Balogh Csilla jegyző, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Csatári Terézia
igazgatási irodavezető, Janó Istvánné ügyintéző
Nagy József Attila - elnök köszönti a megjelenteket és a Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat ülését megnyitja megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő kisebbségi
képviselők létszáma 3 fő, az ülés határozat képes. Tájékoztatja a testületet, hogy Bakos János
kisebbségi önkormányzati képviselő bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni az ülésen.
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására.
Napirendi javaslat:
1. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

költségvetésének

2. Dévaványa Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
2009-2010 évekre véleményezése.
3. Bejelentések.
Nagy József Attila - elnök kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi
javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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HATÁROZAT:
6/2009. (III. 2.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. március 3-ai ülés napirendjét, az alábbiak szerint fogadja el.

a

1. Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megtárgyalása és elfogadása.
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
2. Dévaványa Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
2009-2010 évekre véleményezése.
Előadó: Csatári Terézia igazgatási irodavezető
3. Bejelentések.
Felelős: Határidő: Nagy József Attila - elnök A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 30/F. (2) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül
jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja.
Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki
ennek a feladatnak eleget tud tenni bármikor.
Nagy József Attila - elnök megkérdezi Janovics Ottilia képviselőt, hogy elfogadja-e a
megbízatást.
Janovics Ottilia - kisebbségi önkormányzati képviselő megköszöni a bizalmat és elfogadja a
megbízatást.
Nagy József Attila - elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Janovics
Ottila megbízásával kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
7/2009. (III. 2.) CKÖ Kt.hat.
A
Dévaványai
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Janovics Ottilia kisebbségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült
jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki.
Felelős: Határidő: -
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1./Napirendi pont:
Nagy József Attila - elnök rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása.
Megadja a szót a napirendi pont előadójának Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási
irodavezetőnek
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a Dévaványai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a 2009. évi költségvetést első olvasatban megtárgyalta 2009. január 19-én
megtartott rendkívüli ülésén és az előterjesztést úgy módosította, hogy a fő számok bevétellel
kiadással egyezően 555.000,- Ft-ban került elfogadásra azzal, hogy a Dévaványa Város
Önkormányzat támogatásáról szóló keretösszeg ismeretében újratárgyalja azt.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a januári ülésén döntött arról, hogy a
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 200.000,- Ft, támogatásban részesíti a 2009. évi
működési költségeinek részbeni fedezetéül.
A 2009. évre szóló költségvetés ezen adatok ismeretében, a rendelkezésre álló forrás
755.000,- Ft és a tervezett kiadás is 755.000,- Ft.
A 2009. évi költségvetési javaslat első olvasatban teljes összegben tartalmazta az igényeket,
de a forrás ismeretében ez átdolgozásra került. A tervezést az előterjesztés mellékleteként
elkészített táblázat mutatja.
Bevételek: 2009. évi forráslehetőség 755.000,- Ft a tervezet szintjén. Évközben oda kell
figyelni a pályázati kiírásokra, a feladatarányos központosított előirányzat sem ismert még.
Arra a bevételre csak a kiértesítést követően lehet számolni.
Kiadások: Ami kötelezettséggel vállalt kiadás az a korábbi döntésen alapuló tiszteletdíj,
valamint 2009. évtől nyelvoktatásra havi 10.000,- Ft és járuléka terheli a költségvetést, erről
döntés van. Ennek éves kihatása az előterjesztéshez mellékelt táblázatban látható 534.000,Ft. Előző évektől eltérően lett tervezve útiköltség térítésre várhatóan 20.000,- Ft ezzel a
kötelezettségvállalással a rendelkezésre álló forrás szinte felhasználásra került. Dologi
kiadásra (halottak napjára, év végi ünnepekre) még bruttó 201.000,- Ft került betervezésre.
Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
kérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólásuk, amennyiben
van tegyék meg.
Janovics Ottilia – kisebbségi önkormányzati képviselő egyetért a 2009. évi költségvetésben
foglaltakkal és elfogadásra javasolja.
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra
javasolja a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetését kéri, az kézfelnyújtással jelezze.
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A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

HATÁROZAT
8/2009. (III. 2.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. § k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai
1. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetését
755 E Ft bevétellel
755 E Ft kiadással
állapítja meg.

2. A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételét forrásonként, kiadását
jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a képviselő-testület, az alábbiak szerint:
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevétele:
adatok: ezer forintban

Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat

200

555

bevételek

Pénzforgalom
nélküli

Hiány

bevételei

Értékpapírok

támogatása

költségvetési

Önkormányzat

visszatérülések

Kiegészítések,

értékű bevételek

Támogatás

Felhalmozási és
tőke jellegű
bevételek

bevételek

Intézmények

Működési

Bevételek jogcímenként

Mindösszesen

755

5

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadása:
adatok: ezer forintban

Létszám

Mindösszesen

Kölcsönök,

Felújítás és
felhalmozás
pü. átadása

összesen

Működési kiadás

Általános és
céltartalék

nélküli.kiadás,

Pénzforgalom

juttatásai

Ellátottak

Egyéb kiadások

Dologi kiadás

Munkaadókat

juttatás

Személyi

Intézmények

terhelő járulékok

Kiadások jogcímenként

Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat

482

52

221

755

755

A költségvetés végrehajtásának szabályai

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az
elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Felelős: Nagy József Attila elnök
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: értelem szerint
2./Napirendi pont:
Nagy József Attila – elnök rátér a második napirendi pont megtárgyalására, Dévaványa
Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009-2010 évekre véleményezése,
megadja a szót a napirendi pont előadójának Csatári Terézia igazgatási irodavezetőnek.
Csatári Terézia – igazgatási irodavezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a legalább kétezer lakosú
települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászoruló személyek részére
biztosítandó szolgáltatások érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amelyet
kétévente felül kell vizsgálni.
Dévaványa Város Képviselő-testülete a 43/2007. (II. 22.) Kt. határozatával fogadta el a város
2007-2008. évekre vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
A koncepció felülvizsgálata, aktualizálása 2008. decemberében megtörtént.
A koncepcióban tervezettek megvalósulása:
- az elmúlt két évben több ízben sor került a helyi szociális rendelet aktualizálására,
- felülvizsgálta Dévaványa Város Képviselő-testülete a szociális ellátások térítési díjait,

0
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2007 évben az Idősek Otthonában minden 8 ágyas szobát a jogszabályban
meghatározottaknak megfelelően átalakítottak (a 8 ágyas szobákból 3 illetve 4 ágyas
szobát alakítottak ki),
A szociális intézmények évente beszámoltak Dévaványa Város Képviselő-testületének
ülésein az intézményben folyó munkákról és a tárgyi, személyi feltételekről,
2007 óta a városban biztosított a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a SZOC-MED
Kht. Által – a saját otthonukban élő, egészégi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából,
folyamatosan biztosítva volt az elmúlt két évben a szociális ellátások területén
foglalkoztatottak részére a szakmai továbbképzés,
az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott létszámminimumok a helyi
szociális ellátások terén 2009. január 1-jétől teljesülnek.

2007. június 1-jén sor került a Margaréta Egyesített Szociális Intézmény és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat integrációjára. 2007. július1-től pedig a Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szervezeti keretein belül történik Dévaványa
városban a szociális ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (5)
bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie
kell a társulás és a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz.
Ezért a dokumentum megküldésre került a Szeghalom Kistérségi Többcélú Társulás valamint
Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala Szakmai Felügyeleti Osztálya
részére, továbbá a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai részére véleményezés
céljából.
A megyei szakmai véleményben javasolták, hogy a koncepcióba a természetben nyújtott
szociális szolgáltatások a c. fejezetébe kerüljenek beépítésre a pszichiátriai és
szenvedélybetegekre vonatkozó adatok. A javaslat lapján ezek az adatok beépítésre kerültek a
koncepcióba.
Békés Megye Szociális és Egészségügyi Bizottságának 25/2009. (II. 9.) SZEB határozata
szerint Dévaványa Város aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója tartalmazza
a jogszabályi elvárásoknak megfelelő tartalmi elemeket és illeszkedik a Békés Megye
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához.
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás nem reagált a hivatal megkeresésére a koncepcióval
kapcsolatban.
Nagy József Attila – elnök megköszöni Csatári Terézia igazgatási irodavezető tájékoztatását
Dévaványa Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójáról 2009-2010 évekre
vonatkozóan, kérdezi a jelenlévőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólásuk,
amennyiben van tegyék meg.
Csömör Ágostonné – kisebbségi önkormányzati képviselő a koncepcióból megállapítható,
hogy a település népessége csökkenő tendenciát mutat, mi ennek az oka?
Balogh Csilla – jegyző a településen a természetes fogyás nagyobb (halálozás), mint a
növekedés (születés száma). Az elköltözöttek és az ide költözöttek száma nagyjából azonos
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Csömör Ágostonné – kisebbségi önkormányzati képviselő meglátása szerint kevés
munkahely van a városban, ezért csökken a lakosság száma, munkahelyet kellene teremteni,
hogy ne vándoroljanak el az emberek.
Balogh Csilla – jegyző a munkahelyteremtés a vállalkozók feladata, az önkormányzat
feladata, hogy közreműködjön a foglalkoztatás megoldásában. A vállalkozások munkahely
teremtő támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a település önkormányzata
500.000,- Ft/fő támogatást nyújt, a minden többletfoglalkoztatást vállaló vállalkozás részére
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadásra
javasolja a koncepciót kéri az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
9/2009. (III. 2.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa
Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a 2009-2010 évekre vonatkozóan
elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.
Felelős: Határidő: (Dévaványa Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009-2010-as évekre
vonatkozóan tervezetben a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./Napirendi pont:
Nagy József Attila – elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a
bejelentéseket tartalmazza, kéri akinek van hozzászólása, illetve bejelentése a napirenddel
kapcsolatban tegye meg.
Szűcsné Horváth Margit – gazdálkodási irodavezető a Dévaványai Cigány Kisebbségi
önkormányzat a 2008. évre szóló költségvetését a 9/2008.(II. 15.) CKÖ. Kt. számú
határozatával fogadta el, amelyet Dévaványa Város Önkormányzat a 2008. évre szóló
költségvetési rendeletébe változatlan formában beépített. A költségvetés módosítására egy
alkalommal került sor, és most van lehetőség december 31-ei hatállyal módosítani a tényleges
teljesített adatok alapján. Ezt a módosítást saját hatáskörben kell rendezni a fő összeg
változatlanul hagyása mellett.
A személyi juttatás nem módosul. A dologi kiadások között kell az előirányzatokat
módosítani. Két kiadási előirányzat között van „rendezés”.
A
készletbeszerzések
előirányzata csökken 87.000,- Ft-tal, így az áfa kiadás is 18.000,- Ft-tal. A reprezentáció
előirányzata viszont nő 95.000,- Ft-tal, és az egyéb dologi kiadás is 10.000,- Ft-tal. A
növekedés és csökkenés azonos összegű, a fő összeg nem módosul, de előirányzatot túllépni
nem lehet.
A 2008. évi költségvetés fő összege változatlan bevétellel, kiadással egyezően 955.000,- Ft a
részelőirányzatok módosítási javaslata alapján.
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Nagy József Attila – elnök megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
tájékoztatását a Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosításáról szóló tájékoztatót és szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a
kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításával 2009. évi
költségvetésének előzetes tervezetét kéri az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
10/2009. (III. 2.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2008.
évi pénzügyi tervének (költségvetésének) módosításáról az alábbi határozatot hozza:
1. A Kisebbségi Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő
módosítások:
(1) A 2008. október 30. és december 31. között kisebbségi önkormányzat kiadási
előirányzatokat érintő kiadás nemek átvezetése saját hatáskörben az alaprendelet 2.
pontjában megállapított kiadási bevételi fő összeg változatlanul hagyása mellett
a kisebbségi önkormányzat 2008. évi
módosított kiadási főösszegét
módosított bevételi főösszegét

955 E Ft-ban
955 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok jogcímenkénti bemutatása az
alábbi:
adatok: ezer forintban

Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat

355

600

bevételek

Pénzforgalom
nélküli

Hiány

bevételei

Értékpapírok

támogatása

Mindösszesen
költségvetési

Önkormányzat

visszatérülések

Kiegészítések,

értékű bevételek

Támogatás

bevételek

Működési

Intézmények

Felhalmozási és
tőke jellegű
bevételek

Bevételek jogcímenként

955
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(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti
bemutatása az alábbi:
adatok: ezer forintban

955

Mindösszesen

Létszám

955

0

Kölcsönök,
hitelek

Felújítás
és felhalmozás
pü. átadása

354

Működési
kiadás
összesen

89

Pénzforg.
nélküli kiadás,
általános és
céltartalék

Dologi
kiadás

512

Ellátottak
juttatásai

Munkaadókat
terhelő
járulékok

Cigány
Kisebbségi

Személyi
juttatás

Intézmények

Egyéb
kiadások

Kiadások jogcímenként

Önkormányzat

2. A Kisebbségi Önkormányzatot érintő módosítások:
Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás előirányzata módosul
úgy, hogy a készletbeszerzések soron csökken az előirányzat 87eFt-tal, az általános
forgalmi adó soron 18 eFt-tal, nő az előirányzat a reprezentáció soron 95 eFt-tal és az
egyéb dologi kiadás 10eFt-tal. A fő összeg változatlan marad.
Felelős: Nagy József Attila elnök
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető
Határidő: értelem szerint
Nagy József Attila – elnök ezt követően megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek
hozzászólása, bejelentése?
Balogh Csilla – jegyző tájékoztatja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét, hogy az
ülésekről készült jegyzőkönyvek jelentéti ívei alapján megállapítást nyert, hogy Kovács Zsolt
a kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese több mint egy éven át nem vett részt a kisebbségi
önkormányzat képviselő-testületének ülésein.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/K. § (5)
bekezdés f) pontja alapján a települési kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása
megszűnik, ha a települési kisebbségi önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a
képviselő-testület ülésén.
Az ismertetet tények alapján Kovács Zsolt megbízatása, mint kisebbségi önkormányzati
képviselő és elnökhelyettes 2009. január 26 napjával megszűnt, ezzel a kisebbségi
önkormányzat létszáma 5 főről 4 főre csökkent, elnökhelyettest szükséges választani.
Az elnökhelyettes személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet A javasolt személynek a
jelölés elfogadásáról nyilatkoznia kell.
Jelölt az a személy, akinek jelölését a kisebbségi önkormányzat testülete jelenlévő tagjainak
több mint 50 %-a nyílt szavazás útján támogatta. A kisebbségi önkormányzat testületének
bármely tagja több jelölt jelölését is támogathatja.
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A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesét zárt ülésen lehet választani minősített
többséggel.
Nagy József Attila – elnök kéri a képviselő-testület tagjait, hogy nyílt javaslattétellel
tegyenek javaslatot az elnökhelyettes személyére.
Janovics Ottila - kisebbségi képviselő Csömör Ágostonnét javasolja a Dévaványai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének.
Nagy József Attila – elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért
azzal, hogy Csömör Ágostonné neve felkerüljön a szavazólapra, az kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
HATÁROZAT
11/2009. (III. 2.) CKÖ Kt.hat.
A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a cigány kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének titkos szavazással történő
megválasztása során Csömör Ágostonné kisebbségi képviselő neve kerüljön fel a
szavazólapra.
Felelős: Nagy József Attila elnök
Határidő: azonnal
Nagy József Attila – elnök megkérdezi Csömör Ágostonné kisebbségi képviselőt, hogy
kedvező képviselő-testületi döntés esetén vállalja-e az elnökhelyettesi tisztséget.
Csömör Ágostonné – kisebbségi képviselő, igen vállalja az elnökhelyettesi tisztséget
kedvező képviselő-testületi döntés esetén.
Nagy József Attila – elnök a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXII.
törvény 30/E § (3) bekezdése alapján zárt ülés kell tartani a választás során. Megkéri a
meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.
A jegyzőkönyv 13. oldaltól 14. oldalig bezárólag a zárt ülés anyagát tartalmazó külön
jegyzőkönyvben található.
Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.
Nagy József Attila – elnök megállapítja, hogy több hozzászólás, illetve bejelentés nem
hangzott el a napirenddel kapcsolatban, megköszöni az ülésen résztvevők, munkáját és az
ülést bezárja
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A jegyzőkönyv kelt, mint az első oldalon.
Nagy József Attila
elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő:

Janovics Ottilia
kisebbségi önkormányzati képviselő
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