Iktatószám: 1635/6/2015
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 2. napján 14.00 órakor megtartott soros nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

31/2015.(XII. 02.) Cigány NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

32/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.

Napirend elfogadása

33/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi költségvetése módosítása

34/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016.
évi munkaterve

35/2015.(XII. 02.) Cigány NÖ.

Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti
szóló határozatának elfogadása

36/2015.(XII. 02.) Cigány NÖ.

Falukarácsony megrendezéséhez hozzájárulás

37/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.

Cigány Közösségi Ház 2015 évi II. félévi programjához
kapcsolódó kineziológiai szakmai beszámoló elfogadása

38/2015.(XII. 02.) Cigány NÖ.

Magyarcsanádi
Református
Általános
Iskola
és
Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde beszámolója

gazdálkodásáról

JEGYZŐK ÖNYV
Készült Magyarcsanád Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. december 2. napján 14.00
órakor megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község önkormányzatának tárgyalóterme
Jelen vannak:
1.) Berta Csaba János
2.) Károly Judit

elnök
elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 2
képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Köszöntöm Nyergesné Kovács
Erzsébet jegyző asszonyt, Pálkóné Graur Nóra jegyzőkönyvvezetőt, valamint Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezetőt.
Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Judit képviselő társunkat. Megkérdezem a jelöltet, hogy
elfogadja-e?
Károly Judit elnökhelyettes: Igen, a felkérést elfogadom.
Berta Csaba János elnök: Kérem, szavazzuk meg.
A képviselő-testület, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
31/2015.(XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015. december 2. napján tartandó képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Károly Judit képviselőt megválasztotta.
Felelős: Berta Csaba János Cigány NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Irattár

helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: Javaslom, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk
meg, melyek az alábbiak:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
módosítása
Előadó: Berta Csaba János elnök
Közrend, közbiztonság helyzete
Előadó: Berta Csaba János elnök
A 2016. évi elképzelések megbeszélése (közmeghallgatás)
Előadó: Berta Csaba János elnök
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Előadó: Berta Csaba János elnök
A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának
elfogadása
Előadó: Berta Csaba János elnök
Egyebek

Berta Csaba János elnök: Javasolom, hogy a 2. napirendi pontot vegyük le napirendről, mert a
szakember, aki meg volt hívva az ülésre nincs jelen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A közrend, közbiztonság helyzetével kapcsolatos tájékoztató
miatt az októberi ülés előtt, melynek napirendjén szerepelt, de az ülés határozatképtelen lett
megkerestük a makói rendőrkapitányságot, hogy küldjenek ezzel kapcsolatosan anyagot. A
rendőrkapitány akkor jelezte, hogy részt vesz az ülésen. Írásbeli anyagot nem küldtek. A jelen ülésre
ismételten küldtünk meghívót számára, de nem kaptunk visszajelzést. Mivel nincs jelen senki a
Rendőrkapitányság részéről érdemben ezt nem tudjuk megtárgyalni.
Berta Csaba János elnök: A 3. napirendi pontot, a közmeghallgatást javaslom elhalasztani 2015.
december 19-én 14: 00 órára. Külön plakátokat készítünk majd és közzétesszük, hogy minél többen
részt vegyenek. Az előzőekben elhangzottak alapján azzal javaslom a napirendet elfogadni, hogy a
2. napirendet ne tárgyaljuk, a 3. napirendi ponttárgyalását pedig halasszuk el 2015. december 19-én
14 órára.
A képviselő-testület, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
32/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Napirend elfogadása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
2015. december 2. napján megtartott soros nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
1.)
2.)
3.)
4.)

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
módosítása
Előadó: Berta Csaba János elnök
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Előadó: Berta Csaba János elnök
A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának
elfogadása
Előadó: Berta Csaba János elnök
Egyebek
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Felelős: Berta Csaba János Cigány NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

1. NAPIRENDI PONT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A munkatervben szerepelt ez a költségvetés
módosítás, ami technikai jellegű tételeket tartalmaz. Változás az, hogy a tavalyi évi maradvány a
Kincstár által elvárt módón történő szemléltetése a határozatban átvezetésre kerül, valamint az év
folyamán elfogadott határozatok folyamodványaként a dologi kiadásokon történt átcsoportosítás.
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
33/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
módosítása
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(1) A nemzetiségi önkormányzat a 2015. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét
814 e forintban,
b) bevételi főösszegét
814 e forintban állapítja meg.
(2) A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését a költségvetési határozat 1. melléklete tartalmazza
(3) A nemzetiségi önkormányzat címek szerinti működési kiadásait előirányzatként a
költségvetési határozat 2. melléklete tartalmazza.
Felelős: Berta Csaba János Cigány NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit képviselő
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

2. NAPIRENDI PONT
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
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Berta Csaba János: A 2016. évi munkatervet a következőképpen terjesztem elő:
I. Január
1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Berta Csaba János elnök
2) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával kötött
megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Berta Csaba János elnök
3) Előterjesztések
II. Április
1) Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Berta Csaba János elnök
2) Előterjesztések
III. Szeptember
1) A 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Berta Csaba János elnök
2) Előterjesztések
IV. November
1) A 2017. évi elképzelések megbeszélése KÖZMEGHALLGATÁS
Előadó: Berta Csaba János elnök
2) Előterjesztések

V. December
1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: Berta Csaba János elnök
2) A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
Előadó: Berta Csaba János elnök
3) Előterjesztések
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A mai napra tervezett közrend, közbiztonság helyzetét a
következő évi munkatervbe be lehet betervezni valamelyik hónapra, ha a képviselő-testület akarja.
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Berta Csaba János elnök: Akkor javaslom, hogy a közrend és közbiztonság helyzetéről a
tájékoztatót 2016. április hónapban szerepeltessük a napirenden. Javaslom a képviselő-testületnek,
hogy fogadjuk el az előbb említett módosítással a határozati javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
34/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
HAT Á R O ZAT
I. Január
1)
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Berta Csaba János elnök
2)
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község Önkormányzatával kötött megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Berta Csaba János elnök
3)

Előterjesztések

II. Április
1)
Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Berta Csaba János elnök
2)
A Közrend, közbiztonság helyzetéről tájékoztatás
Előadó: Berta Csaba János elnök
3)

Előterjesztések

III. Szeptember
1)
A 2015. évi költségvetés módosítása
Előadó: Berta Csaba János elnök
2)

Előterjesztések

IV. November
1) A 2017. évi elképzelések megbeszélése KÖZMEGHALLGATÁS
Előadó: Berta Csaba János elnök
2) Előterjesztések
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V. December
1)
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
Előadó: Berta Csaba János elnök
2)
A Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
Előadó: Berta Csaba János elnök
3)

Előterjesztések

Felelős: Berta Csaba János Cigány NÖ elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

3.NAPIRENDI PONT
Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ha a költségvetési határozatot a képviselőtestület a költségvetési évben legkésőbb március 15.-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról
határozatot alkot. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására várhatóan 2016.
januári-februári hónapban kerül sor. A központi költségvetésből származó bevételek a 2015. évi
költségvetési törvény elfogadása és kihirdetése után válnak ismertté. Az átmeneti gazdálkodásról
szóló határozatban meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új
költségvetési határozat hatálybalépésének napján megszűnik.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az
alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 25-26. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következőket határozza
meg:
1) A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának hatályba lépéséig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
2) Az előző évben teljesített, de a 2016. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.
3) A 2016. évi költségvetési határozat elfogadásáig realizálódó - 2015. évben meghozott döntések szerinti - kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetőek.
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4) A képviselő-testület 2016. január 1-je és a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának hatályba lépéséig hozott döntéseinek végrehajtása
az átmeneti költségvetés terhére biztosítható.
5) Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat a költségvetési határozatba be kell illeszteni.

6) Ez a határozat 2016. január 1. napján lép hatályba és az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló határozat hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
35/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Nemzetiségi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának elfogadása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25-26. §-aiban kapott felhatalmazás
alapján a következőket határozza meg:
1
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának hatályba lépéséig az
önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek a hatályos jogszabályok szerinti
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
2
Az előző évben teljesített, de a 2016. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.
3
A 2016. évi költségvetési határozat elfogadásáig realizálódó - 2015. évben
meghozott döntések szerinti - kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetőek.
4
A képviselő-testület 2016. január 1-je és a Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának hatályba lépéséig hozott döntéseinek végrehajtása az átmeneti költségvetés terhére biztosítható.
5
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a
beszedett bevételeket és kiadásokat a költségvetési határozatba be kell illeszteni.
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Ez a határozat 2016. január 1. napján lép hatályba és az önkormányzat 2016.
évi költségvetésről szóló határozat hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Felelős: Berta Csaba János Cigány NÖ elnöke
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Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

4.NAPIRENDI PONT
Egyebek
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kolompár Evelin nemzetiségi képviselő, november 3-án kelt
levelével lemondott a képviselői megbízatásáról, ezt elnök úrnak továbbítottuk és mivel a NEK
törvény kimondja, hogy 3 fővel kell , hogy működjön a nemzetiségi önkormányzat , ezért én kértem
egy állásfoglalást a területi választási irodától, amire november 18 –án meg is érkezett a válasz és
azt írták, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 69. § (1)-(2) bekezdése
oly módon értelmezhető, hogy amennyiben a 3 fős képviselő testületből 1 főnek a mandátuma
megszűnik, és ezt a mandátumot nem lehet betölteni, akkor ez a mandátum a következő általános
választásig betöltetlen marad, és nem szükséges kiírni időközi választást, tekintettel arra, hogy az
eredetileg 3 fős képviselő testület, két fővel is működőképesnek minősül és nem tekinthető
megszűntnek a képviselő testület. A NEK törvény 51. § (1) bek a) pontjában szereplő 3 fős létszám
arra vonatkozik, hogy ez a legkisebb testületi létszám, amivel egy nemzetiségi települési képviselő
testület megkezdheti működését, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő állampolgárok számának
függvényében.
Berta Csaba János elnök: Köszönjük szépen a jegyző asszony intézkedését.
Károly Judit elnökhelyettes: Szeretném megemlíteni a falukarácsonyt, szeretnénk egy bizonyos
összeget ráfordítani, úgy tudjuk, hogy most van 110 ezer forintja az önkormányzatnak.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen annyi van most a számlán.
Károly Judit elnökhelyettes: Pontos számításokat nem végeztem, de úgy gondoltuk, hogy egy
bizonyos összeggel hozzájárulunk a falukarácsonyhoz és a nagy önkormányzat úgy osztja szorozza
plusszban ahogy gondolja, mennyi az az összeg amivel a települési önkormányzat
falukarácsonyához hozzá szeretnénk járulni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Dologi kiadásban van mind, tehát pénzügyi
akadálya ennek nincs.
Berta Csaba János elnök: Én 50 ezer forintra gondolok. Kérem, szavazzuk meg, hogy a
falukarácsonyt támogatjuk 50 ezer forinttal.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
36/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: A települési önkormányzat falukarácsonyának 50 ezer forint értékű ajándékkal való
hozzájárulása
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.
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december 18. napján megrendezésre kerülő falukarácsonyt 50.000,-Ft-tal, azaz:
ötvenezer forinttal támogatja a feladatalapú támogatás terhére.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: 2015. december 14.
Károly Judit elnökhelyettes: Továbbá szeretnénk pályázatokat benyújtani, viszont nem nagyon
értünk az adminisztratív részéhez, ehhez szeretnénk segítséget kérni az önkormányzattól.
Január 10 –ig van két pályázati lehetőség.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Milyen pályázatról van szó?
Károly Judit elnökhelyettes: Van egy kulturális és van egy életmódtáborról szóló.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Amiben tudunk, természetesen segítünk.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Volt egy megállapodás kineziológussal ebben az
évben, arról kaptunk egy beszámolót, azt kellene megtárgyalni és tudomásul venni.
Berta Csaba János elnök: A Magyarcsanádi általános iskoláskorú gyermekek szeptembertől
kezdődően a mentális fejlődés elősegítése érdekében meseprogramot szerveztem. A meseterápia
feladatát közösen beszélgetésekkel, szemléltető bemutatókkal tarkítva tartottuk meg. A létszámot
tekintve váltakozó volt a megjelenés, tekintettel a napközi és a tanulók otthoni feladataira. A
nemzetiségi önkormányzati házban kerültek ezek megtartásra hetente egy alkalommal. A résztvevő
gyermekekkel beszélgettünk, mely érintette a hétköznapi dolgokat, továbbá a tanulás elősegítését is.
A fő cél az volt, hogy a gyermekek délutáni időtöltése a lehetőséghez mérten tartalmasan teljen el.
Berta Csaba János elnök: Kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
37/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Cigány Közösségi Ház 2015 évi II. félévi programjához kapcsolódó kineziológiai
szakmai beszámoló elfogadása
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Cigány Közösségi Ház 2015
évi II. félévi programjához kapcsolódó kineziológiai szakmai beszámolót a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.)Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Nadobán Renáta kineziológus
5.) Károly Judit
6.) Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben
helyben
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy
még az év elején el lett fogadva egy megállapodás, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
támogatást nyújtott az iskolának, egy kirándulásra és erről az iskola október 20-án megküldte a
beszámolót.
Berta Csaba János elnök: Kérem, hogy fogadjuk el a beszámolót
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
38/2015. (XII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde beszámolója
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarcsanádi Református
Általános Iskola Hétszínvirág Református Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde által
készített Erzsébet-program keretében megszervezett zánkai kirándulásról készített
beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.)Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Magyarcsanádi Református Általános Iskola
igazgatója 6932 Magyarcsanád, Templom tér 3.
5.) Károly Judit
6.) Irattár

helyben
helyben
helyben
Hétszínvirág Református Óvoda
helyben

Berta Csaba János elnök: Rendben, köszönjük szépen. Megállapítom, hogy a kitűzött napirendet
megtárgyaltuk. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. Mivel nincs több hozzászólás,
megköszönöm a megjelenést, és az ülést 11 óra 00 perckor bezárom.
kmft.
Berta Csaba János
elnök

Károly Judit
jegyzőkönyv hitelesítő
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