Iktatószám: 450/2016
Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 27. napján 14.00 órakor megtartott, soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok:
1/2016. (I. 27.) Szerb NÖ.

Napirend elfogadása

2/2016. (I. 27.) Szerb NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

3/2016. (I. 27.) Szerb NÖ.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
elfogadása

4/2016. (I. 27.) Szerb NÖ.

Az önkormányzat
elfogadása

5/2016. (I. 27.) Szerb NÖ.

Magyarcsanád Községi Önkormányzattal
megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata

6/2016. (I. 27.) Szerb NÖ.

2016.

évi

költségvetésének

Szerb temető műtrágyázásához szükséges szer
vásárlása

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. január 27. napján 14:00 órakor
megtartott, soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.)
Jelen vannak:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár
2.) Neducza Zarán

elnök
képviselő

Igazoltan távol van:
1.)
Higyisán Daniella Dóra

elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a testület határozatképes, két fő jelen van, egy fő Higyisán Daniella Dóra igazoltan távol van. Az ülést megnyitom.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem a testületet, hogy a meghívóban kiadott napirendi
ponttal kapcsolatban van-e észrevétel, más napirendi javaslat? Ismertetem a napirendi pontokat.
1.)
2.)
3.)
4.)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása elfogadása
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Magyarcsanád Községi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Egyebek

Megkérdezem, van-e más javaslat? Nincs. Akkor kérem, aki az ismertetett napirenddel egyetért
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
1/2016. (I.27.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
január 27. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.)

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
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2.)

Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának
elfogadása tárgyában
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
3.)
Előterjesztések
3.1.) A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetése módosítása
Előadó: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
4.)
Egyebek
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Neducza Zarán képviselőt.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Neducza Zarán képviselő: Igen, elfogadom.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
2/2016. (I.27.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
január 27. napján tartandó soros, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjéül Neducza Zarán
képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

1. NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása elfogadása
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönöm az Önkormányzatnak az alapos munkát, mert olyan jól
elő van készítve, hogy részemről kiegészítést nem nagyon tudok hozzátenni. Úgy gondolom, hogy
ezek azok a dolgok, ahol a szakértelmünk kicsit hiányos, hiszen nyilvánvaló, hogy ennek a költségvetési törvénykezési oldalát az illető aki ezt előállította nekünk, azt jobban ismeri. Nagy örömömre
szolgált, hogy én fedeztem fel először, hogy mennyi lesz a nemzetiségi önkormányzatoknak a támogatása. Közöltem a többi önkormányzat vezetőjével is. Sajnálatos módon a mi önkormányzatunk az
határeset a mi létszámunk alapján.
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Az előterjesztésben meghatározták, hogy az első részletet megkapjuk január 31-ig, a második részletet június 31-ig. Ezt én azt gondolom, hogy ugyanúgy mint az előző években igyekszünk a törvénynek megfelelő módon felhasználni.
Én ennyit szerettem volna mondani. Megkérdezem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt,
hogy az első napirendi ponthoz van e valami kiegészíteni valója.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzatnak azért nullás a bevétele, mert se
adó bevétele se helyi bevétele nincs. Egyéb kiegészíteni valóm nincs.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem kíván-e valaki szólni az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem. Ezek után felteszem a kérdést, hogy aki az első napirendi pontot elfogadja emelje fel a
kezét.
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
3/2016. (I. 27.) Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása elfogadása
H ATÁROZAT
Magyarcsanádi Szerb Nemzetségi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban
foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pü csoportvezető
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

2. NAPIRENDI PONT
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A decemberi utolsó ülésünkön és a beszámolómban a közmeghallgatáson elmondtam, hogy nemzetiségi önkormányzatunk igyekezett jól gazdálkodni az állam által
rábízott pénzekkel. A nemzetiségi létünkből adódó feladatokat teljes mértékben el tudtuk látni. Köszönöm itt is az önkormányzat segítségét. Tudják, hogy megfellebbeztük azt a határozatot, a feladat
alapú támogatásnál, hogy nálunk nem volt közmeghallgatás, nálunk a közmeghallgatás a törvény
előírások szerint megtörtént. A fellebbezésnek helyt adtak, így több pontot állapítottak meg, és így a
feladatainkat teljesíteni tudtuk. Az önkormányzatunknak mint az előbb említettem, a létszámhoz
kötött az állami támogatás első részletét január 31-ig utalni fogják. Szeretnénk a feladatainkat
ugyanúgy mint a előző évben ebben az évben is maradéktalanul teljesíteni. A szerb néphagyományok köréből, település és a tradíciók ápolására fejlesztésére kívánunk pénzt fordítani. Különös prioritást kell, hogy élvezzen az oktatási intézmények támogatása, valamint az anyaországbeli kapcsolattartás. Javaslom, hogy ezeket különös tekintettel figyeljük. Természetesen nem szabad megfeled4

keznünk a nyugdíjasainkról. Tudomásul kell venni, hogy a helyben lakó szerb lakosság száma számottevően változni nem fog. Sajnálatos módon a község elöregedett, így a szerb lakosság is elöregedett. A következő önkormányzati választáson, komoly gondot fog okozni az, hogy amennyiben
nem változik ez a létszám, még komolyabb rászervezéssel még komolyabb összefogással tudjuk
csak elérni a harminc főt. Érdekes módon ennek a törvénynek az értelmezését egy budapesti vagy
egy városi önkormányzat teljesen másképp értelmezte, mint a magyarcsanádi előző jegyző. Tehát
én úgy tapasztaltam, hogy a választásoknál a kerületi jegyzők valahogy másképpen értelmezték ezt
a harminc főt. Ezeket szeretnénk teljesíteni én elmondtam, hogy sajnálatos módon az iskolai tanulók létszáma is csökken, a szerb nemzetiségi nyelvet tanuló gyermekek létszáma csökken. Én ezért
szeretnék javaslatot tenni arra, hogy az óvodába járó gyerekek támogatását egy olyan formában kibővíteni, hogy a beiskolázási segély mellé a legjobb tanulókat, akik szerb nyelvet tanulnak valamilyen plusz juttatásban részesíteni. Én mást hozzátenni nem szeretnék, gyakorlatilag, ahogy le is van
írva a végleges összegeket azért nem tudjuk megállapítani, mert több részletben kapjuk. Én úgy
gondolom, hogy az iskola irányából vagy bárhonnan más irányból egyház egyéb dolgok, akkor természetesen lépnünk kell, ugyanúgy, mint idáig, mindent meg fogunk csinálni.
Szerintem a legközelebbi munka lesz a temetőben szétszórni a műtrágyát. Megoldjuk, hogy ahol
nem olyan szépen nőtt a fű, azt kipótoljuk. A későbbiekben pedig megvásároljuk a gyomirtó szereket. Itt szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, hogy sikerült megoldanunk közösen a szeméttárolót, sikerült megoldanunk a fűnyírást.
Többet nem szeretnék mondani, nagyon szépen le van írva, ez az összeg ez-évben is még bővülni
fog, nagyon szeretnénk az anyaországbeli kirándulásunkat megcsinálni, erre közmeghallgatáson
megszavaztuk a százezer forintot. Ha sikerül, akkor pályázati pénzeszközök és a feladatalapú támogatásból kapott pénzeszközünk felhasználásával reményeim szerint meg tudjuk csinálni a két napos
kirándulást. Ebben majd fogom a javasolni, hogy vonjunk be egy profibb lebonyolítót, valami olyan
céget, amelyiknek van egy szerbiai összeköttetése. Jómagam a buszt el tudom intézni egy napos kirándulás esetén, de kétnaposnál már a szállás, étkezés probléma is jelentkezik.. Ez árajánlat meg
egyéb dolgok kérésében ez már szakmai feladatnak tűnő dolog, de bízunk benne, hogy sikeresen
meg tudjuk oldani.
Ha lesz lehetőségünk, akkor bővíteni kellene a szerb fellelhető népi emlékek gyűjteményét, ott van
a két tárolónk egyelőre még csak a Jesity Mila és a Jesity Sztána hagyatékából van ott egy két dolog, a miniszter -Popovics Emil hagyatékából. Ha van olyan, ami esetleg még föllehető és megtalálható akkor szerintem kerítsünk rá módot, hogy megvásárolhassuk is akár. Ezek mind ingyen kerültek a tulajdonunkba, a faluházban elég szép gyűjtemény volt, román és szerb viseletbe öltözött ruhák voltak, komplett szobaberendezések. Egy részét ellopták a másik része a békéscsabai múzeumba került. Fel kellene venni a kapcsolatot, hogy ha még megvan, akkor az kerüljön vissza. Ez
megint azt veti föl, hogy tárolót kell vennünk, őrzéséről gondoskodni kell.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A négyes mellékletben van egy hiba az összesen bevételnél 476 a vége nem pedig 299. A második előterjesztésben. A jegyzőkönyv mellékleteként már
a javítottat csatoljuk.
Négy részlet lesz idén a működésre kettő rész a feladat alapúra, nyilván az annyiszor lesz módosítva, meg hát annyiszor ahányszor igény van rá.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Előre nem lehet tudni , hogy hányszor lesz arra igény, hogy az országos önkormányzattal tárgyaljunk vagy ugye az elmúlt évben kétszer háromszor is fel kellett
menni Pestre, ha nem vagyunk jelen az országos önkormányzatnál vagy nem az egyházi vonal is
Szentendre Pécs akkor elméletileg Pécsen van ugye az a média amelyikkel állandóan kell szerepelni. Meg tudjuk mutatni, hogy a magyarcsanádi szerb közösség, milyen eredményeket tud felmutat-
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ni, illetve milyen gondokkal küszködik, nagyon sokszor kaptunk lehetőséget arra, hogy nyilatkozzunk a médiában.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azt szeretném kérdezni, hogy a szerb nyelvet tanuló gyerekek külön juttatásban részesítéséről határozatot kíván-e hozni a testület most, vagy ezt csak mint kidolgozás alatt lévő gondolatot vetették fel.
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Pár évvel ezelőtt a roma kisebbségi önkormányzatnak is volt
olyan pénze, amiből a legjobban tanuló diákok kaptak. Én úgy gondolom, hogy nálunk is legalább
egy diáknak meghatározott utalványt vagy készpénzt kellene adni, hogy motiválva legyen. Ugyanis
az elmúlt években részt vettünk a deszkiek által egy megnyert pályázatban és akkor kaptunk egy pár
népviseleti ruhát.
A néptánc oktatást már nem tudtuk finanszírozni, ezért az megszűnt. Most a Román Nemzetiségi
Önkormányzat van hasonló helyzetbe. Jár hozzájuk egy tánctanár Gyuláról, aki elkezdte a táncoktatást, már szerepeltek is az iskolások előtt. Lehet, hogy a legközelebbi falunapon, ha lesz nemzetiségi
nap akkor felléphetnének. Ezért a későbbiek folyamán lehetőségként ez legyen meg.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Már egyeztettünk arról, hogy a működési támogatásról milyen beszámolót kell benyújtani, most a elsődlegesen a működéssel kapcsolatos feladatok ismerhetők el, tisztelet díj nincs, de lehetne villanyszámla vagy kiküldetés pld. Ha ezt olyan formába
öntenénk, hogy megállapodás készül róla és úgy kerül kifizetésre, akkor arra lehet pontot kapni. Ha
csak odaadjuk a pénzt nincs dokumentáció, akkor az nem jó így.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az iskolával kellene valamilyen megállapodást kötni
a feladatra, vagy ahogyan tavaly is, az ott tanulók részére valamilyen felhívást közzétenni, hogy aki
a legjobban tanul az részesüljön elismerésben.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A nyelvoktatás osztályozásra kerül?
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Igen. És a legjobb szerb nyelven tanuló gyerek kapna ilyen díjat.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez a fajta megállapodás már feladatalapú, mert ez tipikusan arra vonatkozik, hogy nemzetiségi oktatásban résztvevő gyerek kapja.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Havi juttatásra gondoltak?
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Nem. Ez egyszeri lenne, mondjuk tanév végén.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Én csak azért gondoltam erre, előre gondolva egy kicsit, meg szabályosság szempontjából is sokkal jobb így ledokumentálni. Juttatásként megvan a formája.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: És az anyaországbeli kirándulás? Kit gondoltak megbízni?
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Meglátjuk mennyi pontot kapunk és ettől függenek a tervek. Ez
csak felmerült most, mint gondolat. Elhangzott a közmeghallgatáson, hogy százezer forintot áthoztunk és ezt a pénzt el kell költeni. És ezt laptopra nem lehet pl költeni, hanem ilyesmire.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Megbonyolították annyival, hogy négy részbe kapják
a pontokat illetve a támogatást..
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Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése a
második napirendi ponttal kapcsolatban?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
4/2016. (I.27.)Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
H ATÁROZAT
A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetését az
alábbiak szerit hagyja jóvá:
(1) A Nemzetiségi önkormányzat a 2016. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
476 e forintban,
b) bevételi főösszegét
476 e forintban állapítja meg.
(2) A címrendet a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza.
(3) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését a költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza.
(4) A nemzetiségi önkormányzat címek szerinti működési kiadásait előirányzatonként a költségvetési határozat 3. melléklete tartalmazza.
(5) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a költségvetési határozat 4. melléklete tartalmazza.
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016.-2017.-2018. évi alakulását külön bemutató mérleget a költségvetési határozat 5. melléklete tartalmazza.
(7) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét tájékoztató jelleggel a költségvetési határozat 6. melléklete tartalmazza.
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár SZNÖ elnöke
Határidő: Értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
3. NAPIENDI PONT
Magyarcsanád Községi
felülvizsgálata

Önkormányzattal

megkötött

Együttműködési

Megállapodás

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Én ebben különösebb észrevételt nem tudok tenni, amit kértünk az
önkormányzattól, azt az önkormányzat teljesítette, szeretnénk, ha azokra a kiemelt rendezvényekre,
megkaphatnánk az iskola ebédlőjét, később a kultúrházat. Ha marad még eszközünk, akkor kis értékű beszerzésekkel bővíteni kívánjuk az önkormányzat vagyonát. Például, ha jönnek vendégeink
akkor ne kelljen pokrócot meg párnát venni, hanem legyen ott kéznél , akár egy garnitúra lepedő.
Én továbbra is szeretném, ha az együttműködésünk hasonló mederben folyna, ahogy eddig is volt.
Hallottam, hogy a volt templomi óra felújítás is. Mi ebben szívesen segítünk, hogy végre ismét a
régi pompájába legyen az óra.
A napirendhez kapcsolódóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
5/2016. (I.27.)Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Magyarcsanád Községi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
H ATÁROZAT
A Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2015. (I.30.) határozatával a
Magyarcsanád Községi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodását
felülvizsgálta azt módosítani nem kívánja, az együttműködési megállapodást
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:
- Kollár Ferenc Boldizsár Szerb NÖ elnöke
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
- Farkas János polgármester
4. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: A Szent György napi pályázati lehetőség. Amennyiben megbíznak a jelenlévő képviselők, megpróbáljuk megpályázni, önerőre van félre téve pénz, és ha megnyerjük, akkor könnyebben meg tudjuk tartani ezt a napot. Ha nem nyerünk, akkor is megtartjuk csak
nyilván nem olyan díszes köntösben. Ez egy tradicionális rendezvényünk. Az előzőekben említettem, hogy a temetőbe kiszórjuk a műtrágyát. A gyomirtást megoldjuk folyamatosan a gyomirtóval.
Erre szeretnénk pénzt fordítani.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez körülbelül mennyi összeget jelent?
Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Az elmúlt években harmincezer forintba került. Ez attól függ. Szerintem most olyan tizenötezer körül van. Kérem a képviselőtársaimat, hozzunk határozatot arról,
hogy a Szerb temetőbe kiszórandó műtrágyára pénzt, a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére vásároljuk meg. Aki egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
6/2016. (I.27.)Szerb NÖ. határozat
Tárgy: Szerb temető műtrágyázásához szükséges szer vásárlása

HATÁROZAT
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Magyarcsanád Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szerb a szerb
temető műtrágyázására 15.000,-Ft, azaz: tizenöt-ezer forint összeget biztosít a 2016.
évi költségvetésében a feladatalapú támogatások terhére.
Felelős: Kollár Ferenc Boldizsár elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Kollár Ferenc Boldizsár elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pü főelőadó
4.) Neducza Zarán és Higyisán Daniella Dóra
5.) Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

Kollár Ferenc Boldizsár elnök: Megkérdezem van-e egyebek között hozzászólás? Nincs. Ezek
után megállapítom, hogy a kitűzött napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm a megjelenést, és az
ülést 14,40 órakor bezárom.
k.m.f.
Kollár Ferenc Boldizsár
elnök

Neducza Zarán
jegyzőkönyv hitelesítő
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