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DV/4840-5/2021. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 

december 1-én megtartott ülésén Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt a Városháza  

T4-es számú helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese 

   Mezei Béla   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

   

Távolmaradt:  Mezei Béla    a DRNÖ elnöke 

 

Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora        

 

Jegyzőkönyvvezető:  Korán Nóra    adminisztrátor  

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – köszönti a megjelenteket, az ülést 

megnyitja. 

Az elnökhelyettes elmondja, hogy a mai ülésen Mezei Béla a DRNÖ elnöke nem jelent meg, 

aki jelezte távolmaradását.   

 

Az elnökhelyettes megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 

2 fő. 

 

A DRNÖ elnökhelyettese javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok 

megtárgyalására, ismerteti azokat: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ éves 

teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

  Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 

1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása és 

véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosításáról döntéshozatal. 

         Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

4. A 2022. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Mezei Béla DRNÖ elnök 

 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi előzetes költségvetési tervezet 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 



 2 

6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 2021. évi 

Roma Hagyományőrző Családi napról szóló beszámoló megtárgyalása. 

Előadó: Mezei Béla DRNÖ elnök 

 

7. Bejelentések 

 

 

A DRNÖ elnökhelyettese 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, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

36/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december  

1-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ éves 

teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

  Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

2. Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 

1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása és 

véleményezése. 

Előadó: Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

3. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosításáról döntéshozatal. 

         Előadó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 

4. A 2022. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Előadó:  Mezei Béla DRNÖ elnök 

 

5. Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi előzetes költségvetési tervezet 

megtárgyalása és véleményezése. 

Előadó:  Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető 

 

6. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 2021. évi 

Roma Hagyományőrző Családi napról szóló beszámoló megtárgyalása. 

Előadó: Mezei Béla DRNÖ elnök 

 

7. Bejelentések 

 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – 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. 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki 

ennek a feladatnak eleget tud tenni.  
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Megkérdezi Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy elfogadja-e a 

megbízatást? 

Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a bizalmat és elfogadja a 

megbízatást. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért Mezei Béla nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízásával kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

37/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Béla 

nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítőjének jelöli ki. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér az első napirendi pontra, amely 

Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló 

tájékoztató megtárgyalása és véleményezése. 

Elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzatának 2021. szeptember 30-i pénzügyi 

helyzetéről szóló beszámolót Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető elkészítette. 

A 2021. szeptember 30-ig pénzügyileg teljesült adatok ezekhez a módosított 

előirányzatokhoz lettek viszonyítva. 

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket. Az előterjesztésben 

leírtakhoz kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad.   

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni az elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait.  

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzatának 2021. szeptember 30-i pénzügyi 

helyzetéről szóló beszámolót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

38/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat 

 

Dévaványa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Város 

Önkormányzat 2021. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót 

elfogadja.  

 

Felelős:   Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

 

(Dévaványa Város Önkormányzat 2021. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről szóló 

tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a második napirendi pontra, amely 

Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása és véleményezése. 

Az előterjesztésben a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 

harmadik módosítására tesznek javaslatot. A módosítással a költségvetés főösszege 

bevétellel, kiadással egyezően 3.712.583 eFt-ra módosul.  

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztésben leírtakhoz. A 

felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese –megkérdezi, hogy a napirend kapcsán 

kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnökhelyettese szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

39/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 

 

(Dévaványa Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a harmadik napirendi pontra, amely 

a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

döntéshozatal. 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évre szóló költségvetését 

3/2021.(II.26.) számú Elnöki határozatával fogadta el 1.306.495,-Ft bevétellel és kiadással 

egyezően, amelyet a 24/2021.(VII.30.) DRNÖ Kt. határozatával 1.636.378,-Ft összegre 

változtatott bevételi és kiadási oldalon egyaránt.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az első negyedév kivételével, minden negyedévben 

költségvetés módosítást kell készíteni a Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

A jelen előterjesztésben az idei költségvetés módosítására második alkalommal kerül sor. 

Az önkormányzat 2021. szeptember 30. napjáig történő költségvetés előirányzat 

módosításának javaslatát kívánja megtárgyalni. 

A bevételi és kiadási oldal főösszege nem változik az előző költségvetés módosításhoz 

viszonyítva.  

A DRNÖ elnöke megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  

Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket. 

Elmondja, hogy minimális változtatás, átcsoportosítás történt. Idén második alkalommal 

kerül sor a költségvetés módosítására. Az előirányzat főösszege bevétellel és kiadással 
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egyezően 1.636.378,-Ft marad. A kiadási oldal különféle befizetések és egyéb dologi 

kiadások sora (amelyből az egyéb dologi kiadások sorát érinti a növekedés) 2.886,-Ft-os 

összeggel emelkedik.  

A kiadási oldal egyéb működési célú kiadások sora (ezen belül a működési tartalék sor), 

ezáltal 2.886,-Ft összegű csökkenést mutat. 

A bevételi oldalon nem történt módosítás. 

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megköszöni a főkönyvelőnek az 

elmondottakat.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnökhelyettese szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki egyetért a 2021. évi költségvetés módosításával kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 

40/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt. határozata 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  3/2021.(II.26.) határozatának 

módosításáról 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 78. § (3) bekezdése alapján a 2021. évi pénzügyi tervének módosításáról 

(költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és 

kiadási előirányzatait a következőképpen módosítja: 
 

1. A 2021. január 1. és szeptember 30-a között kapott támogatásértékű bevételek 

előirányzatának, működési és felhalmozási célú kiadások előirányzatának az alaphatározat 

1. pontjában megállapított  

 

kiadási főösszegét    1 636 378 Ft-ban 

bevételi főösszegét  1 636 378 Ft-ban 
 

állapítja meg.  

2.   A bevételi főösszegen belül az előirányzatok jogcímenkénti bemutatását az 1. melléklet 

tartalmazza. 

3. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti 

bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. 

4.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi 

kiadások sorát növeli 2 886 Ft összeggel. 

5.  A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül az egyéb 

működési célú kiadások sorát csökkenti 2 886 Ft összeggel. 

 

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke  

Határidő:  értelem szerint 
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1.  melléklet 

           

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 40/2021.(XII.1.)  DRNÖ Kt. határozata 

           

Dévaványai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2021. évi bevétele 

           

adatok: 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 célú 

támogatások 

ÁHT-on 

belülről 

Felhalmozási 

célú 

támogatások 

ÁHT-on belülről 

Közhatalmi 

bevételek 

Működési 

bevételek 

Működési célú 

átvett 

pénzeszközök 

Felhalmozási 

bevételek 

Felhalmozási 

célú átvett 

pénzeszközök 

Maradvány 

igénybevétele 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

1 179 392             456 986 1 636 378 
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2.  melléklet 

             

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat  40/2021.(XII.1.) DRNÖ. Kt. határozata 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmények 

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

Személyi 

juttatások 

Munkadókat 

terhelő 

járulékok és 

szociális 

hozzájárulási 

adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Ellátottak 

pénzbeli 

juttatásai 

Egyéb 

működési 

célú 

kiadások 

Működési 

kiadások 

összesen 

Beruházások Felújítások 

Egyéb 

felhalmozási 

célú 

kiadások 

Mindösszesen 

  

Dévaványai 

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

587 520 211 000 124 366 593 492     1 516 378 120 000     1 636 378 
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4. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a negyedik napirendi pontra, amely a 

2022. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása. 

Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évben 7 ülést tervez 

tartani a határozatban mellékelt munkaterv tervezet szerint: 

- 2022. január 26-án, 

- 2022. február 9-én, 

- 2022. április 27-én, 

- 2022. szeptember 21-én közmeghallgatást és rendes ülést tart, 

- 2022. október 26-án, 

- 2022. december 7-én, 

Az ülések a megjelölt időpontokban 9 órai kezdettel kerülnének megtartásra. 

Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket.  

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a 2022. évi képviselő-testületi munkatervet a határozat melléklete szerinti 

tartalommal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

41/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évre vonatkozó munkatervét 

elfogadja.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

Melléklet: 2022. évi munkaterv 
 

 

5. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér az ötödik napirendi pontra, amely 

Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi előzetes költségvetési tervezet megtárgyalása és 

véleményezése. 

Az Önkormányzat költségvetésébe beépül a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal, a 

Dévaványai Általános Művelődési Központ és a Margaréta Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény költségvetése. 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi főösszege tervezet szintjén 3.581.621 eFt, a 

kiadási oldal 4.364.058 eFt. A különbözet 782.437 eFt. A forrás hiányból a működési hiány 

90.730 eFt, a fejlesztési hiány 691.707 eFt.  

Az elnök megadja a szót Szűcs Mariann részére. 

Szűcs Mariann főkönyvelő – nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. A felmerülő 

kérdésekre szívesen válaszol. 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – megkérdezi, hogy a napirend kapcsán  

kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 



9 

 

A DRNÖ elnökhelyettese szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat 2022. évi előzetes költségvetési tervezetét kéri, 

az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

HATÁROZAT 

42/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi előzetes 

költségvetését. 

 

Felelős:   Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő:  - 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a hatodik napirendi pontra, amely a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 2021. évi Roma 

Hagyományőrző Családi Napról szóló beszámoló megtárgyalása. 

Az elnökhelyettes elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontosnak 

tartotta a roma hagyományok megismertetésével közelebb hozni a városban a más 

nemzetiséghez tartozó emberek elfogadását, ezért a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet I.2.) pontjában és a Magyarország 

2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 10. melléklet II.2.1.1.2.) 

pontjában biztosított feladatalapú támogatásból Roma Hagyományőrző Családi Napot tartott a 

Civil házban.  

A hagyományőrző gasztronap és kulturális rendezvény megrendezésére 2021. október 16. 

napján került sor a Civil házban, amely nyilvános és bárki számára látogatható volt.  

A rendezvény az Elnök úr köszöntő beszédével kezdődött, majd ezt követően főzőversenyre 

invitálta a benevezetteket és hozzátartozójukat. A verseny keretében hagyományos roma 

ételeket készítettek (birkapörkölt, csülkös pacal). Az elkészült ételek zsűrízését és díjazását 

követően közös ebéd keretében került elfogyasztásra az étel.  

A programon a gasztrokulturális bemutató mellett a zene is fontos szerepet játszott. 

Az önkormányzat mindenkit szeretettel várt és a programon készült ételeket, üdítőt és 

vattacukrot ingyenesen biztosította megjelentek részére. 

Ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. 

Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. 

A DRNÖ elnökhelyettese szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 

Aki elfogadja a 2021. október 16-án megtartott roma kulturális és gasztronómiai hagyományok 

ápolását célzó rendezvényről szóló tájékoztatót kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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HATÁROZAT 

43/2021.(XII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil házban 

2021. október 16-án megrendezésre került Roma Hagyományőrző Családi Napról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  Mezei Béla a DRNÖ elnöke 

Határidő: - 
 

 

7. Napirendi pont 

 

Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnökhelyettese – rátér a hetedik napirendi pontra, amely a 

bejelentéseket tartalmazza. 

Az elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek még bejelentése, hozzászólása? 

 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 10 perckor bezárja.  

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

 

 

Mezei Béla 

          a DRNÖ elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

   

 

Mezei Béla  

   nemzetiségi önkormányzati képviselő 

 

 

 


