
1 

 

Ikt.szám: 42- 18/2014. 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
 

 JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza   
               Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 dr. Egyed Ferdinánd, a testület elnökhelyettese  
 Faludi László, a testület tagja 
 Havjár Zoltán, a testület tagja  
 dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetiségi  
 feladatokkal foglalkozó munkatársa 
 Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 
   
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a megválasztott 7 tagból 4 
fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Faludi Lászlót javasolja. Kéri, 
aki egyetért, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta. Indítványozza, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendeken túl vegye 
föl 6. napirendi pontként, Együttműködési Megállapodás a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesülettel. 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.  Megállapítja, hogy a kiegészített napirend megtárgyalását a 
testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról 
 Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. 
számú módosítására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
3. Javaslat a „Szlovák nyelv oktatásáért” díjra 

Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
4. Javaslat a Megyei szlovák Gyermeknap megrendezésére 

Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
5. Janko Karl szlovák költő balassagyarmati emlékművének megkoszorúzására 

Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

6. Együttműködési Megállapodás a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesülettel 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

7.     Egyebek 
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1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
    végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a szót Havjár 
Zoltánnak, a pénzügyi bizottság tagjának. 
 
Havjár Zoltán: 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló javaslatot a testületnek 2 igen 
egyhangú szavazattal elfogadásra ajánl. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló javaslatot, 
melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
11/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

          Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
          és vagyonkimutatásáról szóló beszámoló elfogadására 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi zárszámadását 3.792 eFt 

tárgyévi működési célú költségvetési kiadási főösszeggel és 3.927 eFt tárgyévi működési 
költségvetési bevételi főösszeggel állapítja meg. 

2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi bevételeinek és 
kiadásainak alakulását e határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. 

3. Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a határozat 4. számú mellékletének 
megfelelően hagyja jóvá. 

4. Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a határozat 5. számú melléklete szerint állapítja 
meg. 

5. Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a határozat 6. és 7. számú 
mellékletek, költségvetési egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet, az önkormányzati 
beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a 9. számú melléklet tartalmazza. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. április 15. 

 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
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2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I.   
    számú módosítására 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi kíván-e valaki észrevételt, javaslatot tenni. Átadja a szót Havjár Zoltánnak, a pénzügyi 
bizottság tagjának. 
 
Havjár Zoltán: 
A pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I. számú módosítását 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra ajánl. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat.  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Megkérdezné, hogy mekkora az a keret, mellyel rendelkeznek. 
 
Galajda Lászlóné: 
Márciusi állapot szerint rendelkezésre áll 1.632.489 Ft.  
 
Dr. László Tünde: 
Március 10. megérkezett a feladatlapú támogatás felülvizsgálata, amelyben módosításra kerültek a 
pontszámok, így a korábban megítélt 18 pont helyett 32 pontot ítéltek meg az önkormányzat részére. 
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolási rendjéről 
szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a feladatalapú költségvetési 
támogatás elbírálásának szempontrendszerét. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Jelzi, hogy Pozsonyban a Bánki rendezvény megrendezéséhez nyertek 1500 eurót, valamint a szlovák 
kormány elkülönített 1000 eurót, melyet, mint korábban is, a Lipa Alapítvány rendelkezésükre fog 
bocsátani. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Mivel több hozzászólás nem volt, megkéri képviselő társait, szavazzanak a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. számú módosításáról, melyet a testület 4 
igen egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
12/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                            Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

               Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
               számú módosítására 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének I. számú 
módosítását jelen határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, likviditási 
tervét a 3. sz. melléklete szerint fogadja el. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
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3. Javaslat a „Szlovák nyelv oktatásáért” díjra 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Ismerteti az eddigi díjazottakat.  Megteszi javaslatait. Jelzi, hogy erre az alkalomra 30 e Ft-ot szoktak 
elkülöníteni, valamint az átadás helyszínét kellene még eldönteni. 
 
Galajda Lászlóné: 
Ha ajándékot szeretnének venni, akkor számlaképes vállalkozót kellene keresni, hogy az elszámolással 
ne legyen probléma. Egyszerűbb lenne, ha mindig nettó összegekről beszélnének. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
A díj átadás helyszíne maradjon Bánkon. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök 
Javasolja, hogy 25 e Ft értékű tárgyi ajándék és járulékai kerüljön elfogadásra, az átadás helyszíne 
Bánkon lenne. Kéri,  aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
13/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                            Tárgy: a Szlovák nyelv oktatása díj 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből nettó 25.000.- Ft, 
azaz huszonötezer forintot és járulékait különíti el a Szlovák nyelv oktatása díjhoz kapcsolódó 
ajándéktárgy megvásárlására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
4. Javaslat a Megyei szlovák Gyermeknap megrendezésére 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
A Gyermeknap megrendezésének tervezett időpontja május 31., helyszíne Alsópetény. Különböző 
programokat fognak szervezni a gyerekeknek: kézműves foglalkozás, vetélkedő szervezés, 
akadályverseny, és ebéd. Korábban erre 150 e Ft-ot különítettek el és az eddig elég is volt. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Véleménye szerint emeljék meg az összeget 200 e Ft-ra.  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Javaslata lenne, hogy akkor emeljék meg az összeget 200 e Ft-ra. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. 
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
14/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ               Tárgy: a 2014. május 31-én tartandó Alsópetényi 

      Megyei Szlovák Gyermektalálkozó költségeinek 
   biztosítása 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből 200.000 

Ft, azaz kettőszázezer forintot különít el az Alsópetényi Szlovák Gyermektalálkozó 
költségeinek fedezetére.  
 

2. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a határozat 1. 
pontjában fogalt program megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
5. Janko Kral szlovák költő balassagyarmati emlékművének megkoszorúzására 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Április 24-én körüli időpontban szokták Janko Kral, szlovák költő balassagyarmati emlékművét 
megkoszorúzni.   
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Javasolja, hogy április 24-én 16 órakor legyen a koszorúzás. A megemlékezés költségeire számoljanak 
nettó 30 e Ft-os összeggel. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Kéri, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a megemlékezés költségeire tervezzenek nettó 30 e Ft-os 
összeget, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
  
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
15/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                            Tárgy: Janko Kral szlovák költő balassagyarmati 

    szobrának megkoszorúzása 
 

HATÁROZAT 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből nettó 30.000.- Ft, 
azaz harmincezer forintot és járulékait különíti el Janko Kral szlovák költő balassagyarmati szobrának 
koszorúzási ünnepségére. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
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6. Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a  
    Nógrád Megyei Fotóklub Egyesülettel 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Mindenkinek van a megállapodás tervezetből, amit át kellene nézni. 
 
dr. László Tünde: 
Több helyen is pontatlan a megfogalmazás a tervezetben. 
 
Galajda Lászlóné: 
Támogatási szerződést kellene kötni, ha pénzbeli támogatásról van szó. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Az együttműködési megállapodás azt fejezi ki, hogy a Fotó klub is foglalkozik a Nógrád megyei 
szlovákság életével, ezért is akarnak megállapodást kötni.  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
A megállapodás 2014. december 31-ig szólna. Kéri, aki egyetért a megállapodás megkötésével – azzal 
együtt, hogy a megállapodás a jogszabályi előírásokat figyelembe véve kerüljön megfogalmazásra, 
valamint felhatalmazzák az elnököt a megállapodás aláírására –, szavazzon. Megállapítja, hogy a 
testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
16/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                            Tárgy: Együttműködési megállapodás a Nógrád 

    Megyei Fotóklub Egyesülettel 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a határozat mellékletét képező 

Együttműködési megállapodást köti meg a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesülettel. 
 

2. A testület felhatalmazza elnökét az Együttműködési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
7. Egyebek 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Tájékoztatja a testületet két ülés közötti érdekvédelmi feladatok ellátásáról. Az egyik volt a 
feladatalapú támogatás megfellebbezése, a másik a Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályától 
érkezett felkérés, a 2014-2015. tanév körzethatárainak véleményezése, a harmadik pedig a Megyei 
Értéktár Bizottság munkájában való részvételre delegálás. A delegált személy Nedeliczki Teréz.   
Ezek az érdekvédelmi feladatok nem mindig jelennek meg a jegyzőkönyvekben, mivel ezeket a 
feladatokat azonnal kell megoldani. 
 
dr. László Tünde: 
Mindezeket célszerű úgy dokumentálni, hogy a testület jóváhagyólag tudomásul veszi a két ülés 
közötti munkavégzést. 
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Dr. Egyed Ferdinánd 
Úgy gondolja, hogy a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos állásfoglalás kérést is be lehetne tenni a 
jóváhagyó határozatok közé. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a körzethatárok véleményezését jóváhagyólag elfogadják, szavazzon. 
Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
17/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                        Tárgy: körzethatárok véleményezésének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az elnök közreműködését, a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kért körzethatárok véleményezéséről, 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a feladatalapú támogatás pontszámaihoz írt fellebbezést jóváhagyólag 
elfogadják, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
18/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                        Tárgy: feladatalapú költségvetési támogatás módosított 

pontszámainak jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a 
feladatalapú költségvetési támogatásra megítélt módosított pontszámokat örömmel fogadja, és 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
A következő lenne a Területi Választási Iroda Vezetőjétől kért állásfoglalás kérés. Kéri, aki 
jóváhagyólag tudomásul veszi, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
19/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                        Tárgy: nemzetiségi választópolgárok regisztrációjával 

          kapcsolatos  állásfoglalás kérés jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az elnökhelyettese által kért és a Nógrád 
Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjének – a nemzetiségi választópolgárok regisztrációjával 
kapcsolatos – állásfoglalását jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Vanyarcon került sor egy tájékoztató megtartására a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatosan, kéri 
aki jóváhagyólag tudomásul veszi, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
20/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                        Tárgy: nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos 

            tájékoztató szervezésének jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által Vanyarc településen a nemzetiségi 
választópolgárok regisztrációjához kapcsolódó, a szlovák nemzetiségi önkormányzatok és a civil 
szervezetek részére megrendezett tájékoztató előadás megtartását jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Salgótarján, 2014. április 15. 

 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Szeretné jelezni, hogy május 23-án Salgótarjánban a József Attila Művelődési Központban lesz egy 
Besztercebányai opera előadás. Javaslata lenne, hogy vállalják fel a Nógrád megyében működő 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatok tájékoztatását, valamint annak megszervezését, hogy igény 
esetén autóbuszt biztosítanak, saját költségvetésük terhére. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
21/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                        Tárgy: színházlátogatás megszervezése 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 23- án a Besztercebányai Színház 
által a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban megrendezésre kerülő opera előadásra – 
igény esetén – autóbuszt biztosít a 2014. évi költségvetése terhére. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Április 8-án a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Zójomban volt, a színház 
meghívására látogatáson.  A színház igazgatójával tárgyaltak a jövőbeni együttműködés 
lehetőségeiről. Indítványozza, hogy a két személygépkocsi költségeinek utólagos finanszírozását a 
testület hagyja jóvá. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
22/2014. (IV. 15.) NMSZNÖ                        Tárgy: hivatalos látogatás Zólyomra 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a képviselők 2014. április 8-án két 
személygépkocsival történő zólyomi hivatalos látogatásának útiköltségét jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

Salgótarján, 2014. április 15. 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, megköszöni a testület tagjainak a részvételt, az ülést 
bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 …………………………………..         ..……………………………… 

Komjáthi Gáborné Faludi László 
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


