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I-1/12/2012. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. február 13-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 8-as számú helyiségében. 

 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás  elnökhelyettes 

  Csömör Ágostonné  nemzetiségi önkormányzati képviselő 
     Hermeczi József   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 
 
Távol maradt:   Nagy József Attila   elnök 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  
   Balogh Csilla   jegyző 
 
Meghívottak:     Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
      Tóth Mihályné főkönyvelő 

    Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyuricza Sándorné 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő kisebbségi képviselők létszáma 3 fő. Az ülés 
határozatképes, mivel a testület tagjainak több mint a fele megjelent az ülésen.  
Tájékoztatja a testületet, hogy Nagy József Attila elnök külföldön való tartózkodása miatt 
nem tud részt venni az ülésen. 
Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalása és véleményezése.  
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének megtárgyalása és elfogadása  
Előadó: Tóth Mihályné főkönyvelő 
 

3.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
     Működési Szabályzatának elfogadása 
     Előadó: Balogh Csilla jegyző 
 
4.  Bejelentések 
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Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy 
indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? 
Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 1/2012. (II. 13.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
13-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalása és véleményezése.  
Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető  

 
2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének megtárgyalása és elfogadása  
Előadó: Tóth Mihályné főkönyvelő 
 

3.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
     Működési Szabályzatának elfogadása 
     Előadó: Balogh Csilla jegyző 
 
4.  Bejelentések 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül 
jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja. 
Hermeczi József kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megkérdezi Hermeczi József képviselőt, hogy 
elfogadja-e a megbízatást? 
 
Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és 
elfogadja a megbízatást. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – szavazásra kéri a  képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Hermeczi József megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

 2/2012.(II. 13.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hermeczi József 
nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 
hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
 

 
 
 
1. Napirendi pont:  
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely a 
Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és 
véleményezése. 
Felkéri Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetőt ismertesse a napirend tartalmát. 
 
Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető – tájékoztatójában elmondja, hogy a 
költségvetés tervezése a hatályos jogszabályok alapján készült. Elkülönülnek egymástól a 
helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési 
kiadásai. 
A koncepcióban kimunkált, akkori információk alapján a költségvetés egyenlege 
236.217.000,- Ft hiányt mutatott. A koncepcióban várható pénzmaradvány nem szerepelt. 
A költségvetés tervezetét első olvasatban január 26-án tárgyalta a Képviselő-testület. Az 
anyag összeállításához ismertté vált a lehívható állami támogatás nagysága, a saját bevételek 
előirányzatát megalapozta az önkormányzati rendeletek módosítása (helyi adókról, térítési 
díjakról). 
Összeült a Költségvetési Egyeztetési Munkacsoport. A kiadások és a bevételi lehetőségek 
újragondolása elkerülhetetlen volt. Olyan javaslat született, hogy a működési kiadásokat 2 %-
kal csökkenteni kell a feladatellátás színvonalának sérülése nélkül, ami történhet bevétel 
növeléssel is, de önkormányzati szinten el kell jutni egy 30 milliós nagyságrenddel való 
működési kiadások csökkentésre. 
A 2012. évi költségvetés tervezetnek fő összege bevétellel kiadással egyezően 
1.609.097.000,- Ft. A bevételi oldalon a tervezett fejlesztési célok megvalósításához 
146.620.000,- Ft hiány mutatkozik, melyet belső finanszírozással a várható 
pénzmaradványból javasolják biztosítani. 
A működési hiány 48.772.000,- Ft. A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a 
hiányt külső forrással – működési célú hitelfelvétellel – javasolják biztosítani. 
A hiány mérséklésére a Képviselő-testület javasolja, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő 
az önhibáján kívül hátrányos helyzetben jutott önkormányzatok kiegészítő támogatás 
benyújtásához – a pályázati feltételek ismeretében - szükséges igénybejelentést. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény hatálybalépésével, melyről a 
jegyzőasszony bővebb tájékoztatás fog nyújtani, a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzatnak teljesen külön költségvetése lesz, nem épül be a Dévaványa Város 
Önkormányzat költségvetésébe.  
Ez az év még átmenet lesz, most még a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele és kiadása 
is megjelenik a  Dévaványa Város Önkormányzat költségvetésében. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tájékoztatását fogadják el. 
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  – megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási 
irodavezető tájékoztatását a Dévaványa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót, kéri az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 

HATÁROZAT 
 3/2012. (II. 13.) DRNÖ Kt. hat. 
  

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa 
Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal 
egyetért, és elfogadásra javasolja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
 
Felelős:  Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 
Határidő:  értelem szerint  

 
 
 
2. Napirendi pont:  
 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  – rátér a második napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalása és elfogadása. 
Felkéri Tóth Mihályné főkönyvelőt ismertesse előterjesztését. 
 
 
Tóth Mihályné főkönyvelő – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében és 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése szerint „a 
nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében 
eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, 
önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat„  
A 2012. évi költségvetését az alábbiak szerinti tartalommal terjeszti a Képviselő-testület elé. 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetési koncepcióját első 
olvasatban megtárgyalta. 
A 2011. évi CLXXIX. törvény 126.§ (1) bekezdése szerint „a nemzetiségi önkormányzati 
bevételek forrása különösen: az állami költségvetési támogatás és a (2) a) bekezdés szerint 
„Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást 
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nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához, 
feladatfinanszírozási rendszer keretében.” 
A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére 
álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátására a működési kiadásainak 
fedezete. A feladatfinanszírozási rendszerben a központi költségvetés feladatalapú támogatást 
nyújt, melyhez a nemzetiségi önkormányzatnak a támogatási igényt meghatározott módon 
2012. április 15. napjáig kell benyújtani. 
A szűkülő központi források miatt a 2012. évre az általános működési támogatás összegét 
210.000,-Ft-ban az elmúlt év tényleges támogatási összege alapján tervezhető meg. 
A 2012. évi kiadási költségeket a bázis adatok és az előző évek hagyományainak figyelembe 
vételével a - mikulás napi, a Holocaust napi, és a karácsonyi – megemlékezésekre, melyen 
belül készletbeszerzésre 165.000,- Ft és általános forgalmi adóra 45.000,- Ft tervezhető. 
A költségvetés módosítására a gazdálkodás során lesz lehetőség, amikor már ismertté válik a 
feladatalapú támogatás összege. 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése 210.000.- Ft 
bevétellel és 210.000,- Ft kiadással állapítható meg. 
Kéri, a határozati javaslat alapján fogadja el a képviselő-testület a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés ismertetését.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása az előterjesztéshez? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 
HATÁROZAT 

 4/2012. (II. 13.) DRNÖ Kt. hat. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 27.§(2) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX.törvény 78.§ (3) bekezdése alapján a 2012. évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről ) az alábbi határozatot hozza: 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetését   

 
                                                     210.000,- Ft bevétellel  
                                                     210.000,- Ft kiadással 
 

állapítja meg. 
 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
bevételét forrásonként, kiadását jogcímenként mérlegszerűen határozza meg a 
képviselő testület az alábbiak szerint: 
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Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2012. évi bevétele 

adatok:  ezer forintban 

Intézmények 

B e v é t e l e k      j o g c í m e n k é n t 

Mindösszesen Működési 
bevételek 

    Felhalmozási 
és tőke jellegű 

bevételek 

Támogatás 
értékű 

bevételek 

Kiegészítések, 
visszatérülések 

Önkormányzat 
költségvetési 
támogatása 

Támogatási 
kölcsönök 

visszatérülése 

  Értékpapírok 
bevételei Hiány Pénzforgalom 

nélküli bevételek 

Dévaványai 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

    210             210 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadása 

adatok:  ezer forintban 

Intézmények 

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t 

Létszám Személyi 
juttatás 

Munkadókat 
terhelő járulékok 

Dologi 
kiadás 

Egyéb 
kiadások 

Ellátottak 
juttatásai 

Pénzforg. nélk. 
kiadás, 

Általános és 
céltartalék 

Működési 
kiadás 

összesen 

Felújítás és 
felhalmozás pü. 

átadás 

Kölcsönök, 
hitelek Mindösszesen 

Dévaványai 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

    210       210     210 0 

 
Felelős: Nagy József Attila elnök 
  Tóth Mihályné főkönyvelő 
Határidő:  értelem szerint 
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3. Napirendi pont: 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának elfogadása.  
Megadja a szót Balogh Csilla jegyzőnek a napirendi pont előadójának. 
 
Balogh Csilla jegyző – tájékoztatójában elmondja, az Országgyűlés 2011. december 
hónapban elfogadta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, amely 
hatályon kívül helyzete a korábban hatályos, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
törvényt. 
Az új jogszabály megküldésre került a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek 
tanulmányozásra, melynek előírásai lépcsőzetesen lépnek hatályba. 
Megváltozott a korábbi kisebbségi önkormányzatok elnevezése. Az Alaptörvénnyel 
összhangban 2012. január 1-től az új, nemzetiségi önkormányzat megnevezést kell használni. 
Új rendelkezés, amely szerint a nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. 
A számla megnyitása folyamatban van, de ehhez a számlavezető pénzintézetnek szüksége van 
az elfogadott új szervezeti és működési szabályzatra is, amelyben meghatározásra kerül a 
nemzetiségi önkormányzat hivatalos elnevezése, mert a bankszámlát erre a névre fogják 
megnyitni. Ez a körülmény is sürgetővé tette a Szervezeti és Működési Szabályzat mielőbbi 
elfogadását. 
A nemzetiségi önkormányzatok feladataik intézése során önállóan alkotják meg 
költségvetésüket és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytatnak. 
Az új rendelkezések szerint, ha a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik elfogadott 
költségvetéssel és zárszámadással, vagy nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy 
az állami támogatások folyósításának felfüggesztésére kerül sor, mindaddig, amíg a 
hiányosságokat a testület nem pótolja. 
Bővültek a nemzetiségi önkormányzat elnökének feladatai. A jogszabály rendelkezésének 
hatályba lépését követően nem a jegyző köteles a nemzetiségi önkormányzati ülés 
jegyzőkönyvét megküldeni a megyei kormányhivatalnak, hanem a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke, az ülést követő 15 napon belül. A jegyzőkönyv része az ülésre szóló meghívó, a 
közmeghallgatásról szóló közlemény és a napirenden szereplő pontok előterjesztései. Ezek 
nélkül a jegyzőkönyv nem érvényes. 
Az elnök – az önkormányzat megszűnését követően – elszámolási kötelezettséggel tartozik az 
önkormányzat vagyona, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos 
felhasználásáról. 
A jogszabály alapján a települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
– annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, továbbá a testületi 
tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével viseli a feladatellátáshoz 
kapcsolódó költségeket.  
A helyi önkormányzat harminc napon belül köteles biztosítani a nemzetiségi testület számára 
a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást kell kötnie a helyi 
nemzetiségi önkormányzattal. Ez a rendelkezés a korábban már megkötött – a működési 
feltételeket és a költségvetési tervezést érintő – megállapodásokat annyiban érinti, hogy 
azokat 2012. június 1-ig felül kell vizsgálni, és ha szükséges, tartalmukat össze kell hangolni 
az új nemzetiségi törvénnyel. 
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A helyi és területi nemzetiségi önkormányzatoknak továbbra is egyetértési joguk van 
különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi 
sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében. Az 
egyetértési, vagy véleményezési jogok elmaradása esetén, a nemzetiségi jogok sérelmére 
hivatkozással a települési nemzetiségi önkormányzat közvetlenül is bírósághoz fordulhat. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény megküldésre került az összes 
képviselő részére annak érdekében, hogy tanulmányozni tudják. 
Kéri, a tájékoztató elfogadását és a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotását. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a jegyző asszonynak a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény legfontosabb előírásainak ismertetését, mely 
alapján Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 
módosítani kell. 
Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 5/2012. (II. 13.) DRNÖ Kt. hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

  
Felelős: -    
Határidő: - 

 
(Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4. Napirendi pont: 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – rátér a negyedik napirendre, mely a bejelentéseket 
tartalmazza. Felkéri Tóth Mihályné főkönyvelőt tegye meg előterjesztését. 
 
Tóth Mihályné főkönyvelő – elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 126. § (2) bek. a.) 
pontja  szerint az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben 
támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok 
ellátásához feladatfinanszírozási rendszer keretében.  
A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére 
álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátása, működési kiadásainak 
fedezete. 
A 128. § (2) bekezdésének értelmében a nemzetiségi önkormányzatnak a törvényben 
meghatározott módon 2012. április 15. napjáig kell benyújtania támogatási igényét. 
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Kéri a képviselő-testületet, hogy éljen a pályázati lehetőséggel és a határozati javaslatban 
foglaltak szerint járjon el. 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes – megköszöni a tájékoztatást. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a feladatfinanszírozási rendszer szerinti 
feladatalapú támogatás iránti pályázat benyújtásával, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 
HATÁROZAT 

 6/2012. (II. 13.) DRNÖ Kt. hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tövény 128. § (2) bekezdése alapján 
2012. évre vonatkozóan a feladatfinanszírozási rendszer szerint szerinti feladatalapú 
támogatás iránti pályázatát benyújtja. 
 
Felelős:  Nagy József Attila elnök 
Határidő:  2012. április 15. 

 
 
Kovács Attila Tamás elnökhelyettes  –Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek 
hozzászólása, bejelentése? 
 
Megállapítja, hogy több hozzászólás illetve bejelentés a képviselő-testület tagjai részéről nem 
merült fel, ezért, megköszöni az ülésen résztvevők munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 
  
 

– A jegyzőkönyv kelt, mint az első oldalon. – 
           

 
 
 
 
Nagy József Attila 

           elnök 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
  
 
 
 Hermeczi József 
 nemzetiségi önkormányzati képviselő 
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