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DV-796-5/2018. ikt.sz. 
 

JEGYZ KÖNYV 
 
 
Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
augusztus 1-jén megtartott rendkívüli nyílt ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a 
Városháza 4-es számú helyiségében. 
 
 
Jelen vannak:   Kovács Attila Tamás   a DRNÖ elnöke 

 Farkasné Sipos Ágnes Mária a DRNÖ elnökhelyettese 
  
 

Tanácskozási joggal jelen van:   Czene Boglárka        jegyző 
 
 
Meghívottak:   Szarka Andrea   aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina  gazdálkodási irodavezető 
   Szűcs Mariann   főkönyvelő 

Dékányné Szalai Katalin  nemzetiségi ügyek koordinátora    
 
 
Jegyz könyvvezet :  Fülemenné Nagy Katalin  ügykezelő    
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
A DRNÖ elnöke javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására, 
ismerteti azokat: 
 

1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosításáról döntéshozatal.  
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
2. A DRNÖ elnök 2018. évi tiszteletdíjának módosításáról döntéshozatal. 

El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 
 
3. Bejelentések 

 
 
A DRNÖ elnöke 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: 
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HATÁROZAT 
35/2018.(VIII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
augusztus 1-ei rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosításáról döntéshozatal.  
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
2. A DRNÖ elnök 2018. évi tiszteletdíjának módosításáról 

döntéshozatal. 
El adó:  Szűcs Mariann főkönyvelő 

 
3. Bejelentések 

 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – 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. 
Farkasné Sipos Ágnes Máriát javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak 
eleget tud tenni.  
Megkérdezi Farkasné Sipos Ágnes Máriát, hogy elfogadja-e a megbízatást? 
Farkasné Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselő – megköszöni a 
bizalmat és elfogadja a megbízatást. 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért 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 
36/2018.(VIII.1.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkasné 
Sipos Ágnes Mária nemzetiségi önkormányzati képviselőt a testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. 
 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : azonnal 

 
 
1. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér az első napirendi pont megtárgyalására. 
Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – köszönti az ülésen megjelenteket.  
Elmondja, hogy a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre szóló 
költségvetését a 11/2018.(II.14.) DRNÖ Kt. számú határozatával fogadta el, 1.275.000,- Ft 
bevétellel és kiadással egyezően. Jelen előterjesztésben 611.621,- Ft módosítási javaslatot 
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terjeszt a testület elé. A módosítással a költségvetés főösszege bevétellel és kiadással 
egyezően 1.886.621,- Ft-ra módosul.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítását az 
alábbiak indokolják:  
Bevételek:  
Az egyéb működési célú támogatások bevétele ÁHT-on belülről soron jelenik meg a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. 
melléklete alapján az Önkormányzat részére nyújtott fajlagos összegen felüli további 
működési támogatás. A támogatás pótlólagos összege 182.600,- Ft.  
A működési támogatás 2018. január 1-je és december 31-e között használható fel az 
előterjesztésben felsorolt célokra. 
A működési bevételek összesen sora 182.600,- Ft-tal módosul, így a módosított előirányzat 
oszlopban 964.600,- Ft kerül feltüntetésre.  
A bevételek maradvány igénybevétele során a módosítás összege 429.021,- Ft.  
A finanszírozási bevétel sor 429.021,- Ft-tal módosul, a módosított előirányzat oszlopban 
922.021,- Ft összeg kerül kimutatásra.  
A bevételek mindösszesen során történő módosítás 611.621,- Ft, a módosított előirányzat 
összege 1.886.621,- Ft. 
Kiadások:  
A foglalkoztatottak személyi juttatásai sorról a munkaadókat terhelő járulékok sorára a 
75.000,- Ft összegű átvezetés a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések alapján 
történt meg. 
A külső személyi juttatások soron kimutatott 153.000,- Ft összegű változás, a bevételeknél 
már említett fajlagos összegen felüli további működési támogatásból származó összeg. A 
szociális hozzájárulási adó 104.600,- Ft-os módosítása az előzőekben említett 
foglalkoztatottak személyi juttatásai sorról történő átvezetés, valamint a választott 
tisztségviselők juttatásainak szociális hozzájárulási adója. 
A készletbeszerzés soron 337.812,- Ft összegű változás mutatkozik, amelynek fedezete az 
előző évi maradvány összege. Itt említi meg, hogy ennek áfa vonzata megjelenik a 
működési célú előzetesen felszámított áfa soron. 
A szolgáltatási kiadások sorról átvezetésre kerül 6.888,- Ft az egyéb dologi kiadások sorra. 
Ezen a soron kerül kimutatásra a tiszteletdíjak, valamint az előző évi közfoglalkoztatásban 
résztvevő gyedben részesülő munkavállaló járulékfizetési kötelezettségeinek ezer Ft-ra 
történő kerekítés miatti különbözete. 
Összegezve a személyi juttatások összesen során 78.000,- Ft összegű változás mutatkozik, 
így a módosított előirányzat 578.000,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok sora  
104.600,- Ft-tal módosul, a módosított előirányzat összege 202.600,- Ft. A dologi kiadások 
összesen sora 429.021,- Ft változást mutat, a módosított előirányzat 613.021,- Ft. Az egyéb 
működési célú kiadások sora változatlan marad, a módosított előirányzat 493.000,- Ft 
összegben kerül meghatározásra. 
Működési kiadások összesen sora 611.621,- Ft-tal módosul, a módosított előirányzat 
oszlopában szereplő összeg 1.886.621,- Ft. A költségvetési kiadás összesen, valamint 
kiadások összesen sor módosított előirányzat oszlopában 1.886.621,- Ft szerepel.  
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési módosítására 
jelen előterjesztéssel első alkalommal kerül sor. Az előirányzat főösszege bevétellel és 
kiadással egyezően 1.275.000,- Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a 
főösszeg 1.886.621,- Ft-ra módosul.  
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
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A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint 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 Képvisel  testületének 

37/2018.(VIII.1.) DRNÖ Kt. határozata 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésér l szóló 11/2018.(II.14.) 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 2018. évi pénzügyi tervének 
módosításáról (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza: 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi 
és kiadási el irányzatait a következ képpen módosítja: 
 

1. A 2018. január 1. és június 30-a között kapott támogatásértékű bevételek 
előirányzatának növelése, működési célú kiadások előirányzatának növelése az 
alaphatározat 1. pontjában megállapított  
 

kiadási f összegét 611.621,-  Ft-tal 
bevételi f összegét 611.621,-  Ft-tal 

 

növeli, a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi 
 

módosított kiadási f összegét    1.886.621,- Ft-ban 
módosított bevételi f összegét  1.886.621,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  
2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt 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 személyi 

juttatások sorát megemeli 78.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sorát 
104.600,- Ft-tal, a dologi kiadások sort 429.021,- Ft-tal. 

5. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül a 
működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevételi előirányzatát 182.600,- Ft-tal 
megemeli, valamint a finanszírozási bevételek sort 429.021,- Ft-tal. 

 
Felel s:  Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke 
Határid : értelem szerint 
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1.  melléklet 

         Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 37/2018.(VIII.1.)  DRNÖ Kt. határozata 

         
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 

Közhatalmi 
bevételek 

Működési 
bevételek 

Működési célú 
átvett 

pénzeszköz 
ÁHT-on 
kívülről 

Felhalmozási 
bevételek 

Maradvány 
igénybevétele 

  
Dévaványai 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

964.600,- 
 

964.600,- 
  

922.021,- 1.886.621,- 

 
2.  melléklet 

Dévaványai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  37/2018.(VIII.1.) DRNÖ. Kt. határozata  

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi kiadása 

adatok: forintban 

             

Intézmé-
nyek 

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

Létszám Személyi 
juttatás 

Munkadó-
kat terhelő 
járulékok 

Dologi 
kiadás 

Egyéb 
kiadások 

Ellátottak 
juttatásai 

Egyéb 
működési 

célú 
kiadások 

Működési 
kiadás 

összesen 

Beruházás és 
felújítás 

Kölcsönök 
hitelek 

Mind-
összesen 

    
Dévavá-

nyai 
Roma 

Nemzeti
ségi 

Önkorm
ányzat 

578.000,- 202.600,- 613.021,- 
  

493.000,- 1.886.621,-   1.886.621,- 
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2. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a második napirendi pont megtárgyalására. 
Megadja a szót Szűcs Mariann főkönyvelő részére.  
Szűcs Mariann főkönyvelő – elmondja, hogy Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. melléklete alapján az Emberi Erőforrások 
Támogatáskezelő a 2018. január 29-én kiadott ENTO/95/2018. támogatói okiratában 
782.000,- Ft összegű működési támogatást nyújtott a Dévaványai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a 2018. évi működési költségekre.  
A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának 
részletszabályairól szóló 11/2018.(III.14.) EMMI rendelet 1. §-a értelmében a Kvtv. 
mellékletének I. pont 1. alpontja szerinti előirányzat erejéig, az abban rögzített szabályok 
alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok a Kvtv. szerinti fajlagos összegen felül további 
működési támogatásra jogosultak. 
A Támogató által 2018. május 16. napján kiadott ENTO/7958/2018. sz. támogatói okirat I. 
számú módosítása alapján az Önkormányzat további 182.600,- Ft működési támogatásban 
részesül.  
A támogatási összeg két részletben került kifizetésre, 2018. január 30-ig 391.000,- Ft, 
valamint 2018. június 30-ig 573.600,- Ft.  
A nemzetiségi önkormányzat 2019. január 31-ig köteles elszámolni a támogatási összeggel, a 
támogatói okiratban foglaltak szerint. 
A támogatás 2018. január 1-je és december 31-e között használható fel az alábbi célokra: 

- A nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő az 
együttműködési megállapodás alapján Dévaványa Város Önkormányzata által biztosított 
működési feltételeken túli működéshez kapcsolódó költségek fedezésére,  

- valamint a Melléklet I.2 pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának 
finanszírozására.  
Tekintettel arra, hogy Dévaványa Város Önkormányzata minden szükséges tárgyi és 
infrastrukturális feltételt biztosít a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, így 
a fajlagos összegen felüli további működési támogatásból (182.600,- Ft) lehetőség van az 
elnök tiszteletdíjának megemelésére. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § szakasza az 
előterjesztésben le van írva, amit nem kíván elismételni.  
 
A jogszabályi hivatkozások számszaki meghatározása az alábbiak szerint alakul:  elnök tiszteletdíja: legfeljebb 77.300,- Ft lehet;  elnökhelyettes tiszteletdíja: nem érheti el az elnök részére megállapított összeget, azaz 

77.300,- Ft alatti kell, hogy legyen; 
Az Njtv. meghatározza az elnöki tiszteletdíj maximális összegét, a konkrét összeget a 
képviselő-testület állapítja meg saját költségvetése terhére. A tiszteletdíj megállapítása során 
törvényi követelmény annak figyelembe vétele, hogy a megállapított tiszteletdíj nem 
veszélyeztetheti a nemzetiségi közfeladat-ellátást. 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2018.(II.14.) 
DRNÖ Kt. határozatával döntött a nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. A 
havi rendszerességgel megállapított tiszteletdíj 2018. február 1. napjától 2018. november 30. 
napjáig került elfogadásra, az elnök részére 30.000,- Ft összegben, az elnökhelyettes részére 
pedig 20.000,- Ft összegben. 
A fajlagos összegen felüli további működési támogatásból a tiszteletdíjakról való 
döntéshozatal tekintetében az elnök havi tiszteletdíja kerül módosításra oly módon, hogy 
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2018. július 1. napjától 2018. november 30. napjáig 30.000,- Ft-ról 42.000,- Ft-ra emelkedne, 
az elnökhelyettes tiszteletdíjának változatlanul hagyásával. 
A tiszteletdíj éves költségvonzata az alábbiak szerint alakul:  
- Elnök:  5 hó x 30.000,- Ft = 150.000,- Ft tiszteletdíj 

 5 hó x 42.000,- Ft = 210.000,- Ft tiszteletdíj 
 150.000,- + 210.000,- = 360.000 Ft x 1,195 = 430.200,- Ft tiszteletdíj és szochó. 
 

- Elnökhelyettes: 10 hó x 20.000,- Ft = 200.000,- Ft tiszteletdíj 
          200.000,- Ft x 1,195 = 239.000,- Ft tiszteletdíj és szochó. 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési támogatása  
964.600,- Ft, amelyből mindösszesen 669.200,- Ft lenne tiszteletdíjra fordítva.  
A főkönyvelő röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára.  
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – megköszöni Szűcs Mariann főkönyvelőnek az 
elmondottakat.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi 
közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül, 2018. július 1. napjától 2018. november 30. napjáig 
az elnök részére bruttó 42.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg kéri, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
HATÁROZAT 
38/2018.(VIII.1.) DRNÖ Kt.hat. 

 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 
önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése 
nélkül, 2018. július 1. napjától 2018. november 30. napjáig az elnök részére bruttó 
42.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg.  
 
 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj módosításának összegét a 
nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésébe építse be, valamint intézkedjen 
annak havi számfejtéséről is. 
 
Felel sök:  Kovács Attila elnök 

   Czene Boglárka jegyz   
Határid :  azonnal 

 
 
 
3. Napirendi pont 
 
Kovács Attila Tamás a DRNÖ elnöke – rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, 
amely a bejelentéseket tartalmazza.  
Elmondja, hogy a DRNÖ 2018. évre vonatkozóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. sz. melléklete 
alapján 964.600,- Ft összegű működési támogatásban részesült. A Támogató Hatóság a 
támogatást az Önkormányzat részére két részletben utalta át 2018. január 30. és 2018. június 
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30. napján. Az Önkormányzat a 2018. február 14. napján megtartott ülésén tájékoztatta a 
Képviselő-testületet és döntött annak felhasználásáról.  
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kibocsájtott ENTO/95/2018. sz. támogatói 
okiratában 782.000,- Ft működési támogatást nyújtott a 2018. évre vonatkozóan az 
Önkormányzat részére. 
Az ENTO/7958/2018. Támogatói okirat I. sz. módosítása alapján a Dévaványai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a Kvtv. szerinti fajlagos összegen felül további működési 
támogatásra jogosult, melynek összege 182.600,- Ft. 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi működési támogatása terhére 
tiszteletdíj és annak járulékaira mindösszesen 669.200,- Ft-ot kíván fordítani.  
A kapott működési támogatást az Önkormányzatnak 2018. december 31. napjáig fel kell 
használni. Amennyiben nem történik meg a működési támogatás felhasználása, úgy az 
Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, melyet 2019. január 31. napjáig 
teljesíteni kell.  
Az elmondottak alapján a fennmaradó összegből az Önkormányzat eszközvásárlásra bruttó 
191.850,- Ft-ot kíván fordítani (multifunkciós tintasugaras irodai nyomtató: bruttó  
62.320,- Ft, Nikon Brigde digitális fényképezőgép: bruttó 129.530,- Ft). 
Röviden ennyit kívánt elmondani a jelenlévők számára. 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán kíván-e valaki hozzászólni? 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 
A DRNÖ elnöke szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. 
Aki egyetért azzal, hogy eszközvásárlásra bruttó 191.850,- Ft-ot fodítsanak (multifunkciós 
tintasugaras irodai nyomtató: bruttó 62.320,- Ft, Nikon Brigde digitális fényképezőgép: bruttó 
129.530,- Ft) kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 
 
HATÁROZAT 
39/2018.(VIII.1.) DRNÖ Kt.hat. 
 
A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 2018. évi működési támogatás terhére bruttó 191.850,- Ft összegben eszközöket 
szerez be az alábbiak szerint: 
 
- multifunkciós tintasugaras irodai nyomtató:  bruttó    62.320,- Ft,  
- Nikon Brigde digitális fényképezőgép:  bruttó  129.530,- Ft 

összesen:     bruttó 191.850,- Ft. 

A Képviselő-testület megbízza a DRNÖ elnökét, hogy az eszközök beszerzéséről 
gondoskodjon.  
 
Felel s:  Kovács Attila elnök  
Határid :  folyamatos 
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A DRNÖ elnöke megkérdezi a jelenlévőket, van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 
 
Megállapítja, hogy bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 
 
Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést 920 órakor bezárja.  
 
 
 

- Kelt, mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
Kovács Attila Tamás 

          a DRNÖ elnöke 
Jegyz könyv hitelesít : 
 
 
 
   
  Farkasné Sipos Ágnes Mária 
     a DRNÖ elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


