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Ikt.szám: 42-10/2014. 
 

 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-én, a Megyeháza   
               Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Komjáthi Gáborné, a testület elnöke 
 dr. Egyed Ferdinánd, a testület elnökhelyettese  
 Agárdi András, a testület tagja 
 Faludi László, a testület tagja 
 Glückné Salgai Szilvia Katalin, a testület tagja 
 Havjár Zoltán, a testület tagja 
 Szobonya Istvánné, a testület tagja 
 dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok            
 Szövetségének elnöke 
 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 7 
fő jelen van, így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Faludi Lászlót javasolja. Kéri, 
aki egyetért, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta. Indítványozza, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja 
meg. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.  Megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalását a testület 7 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 

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

számú módosítására 
Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 
 Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének 
összeállítására 

 Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

4. Egyebek 
 
 
 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VI.  
    számú módosítására 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
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Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a szót Agárdi 
Andrásnak, a pénzügyi bizottság elnökének. 
 
Agrádi András: 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének VI. számú módosítását 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VI. számú módosítását, melyet a testület 7 igen egyhangú 
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

 

1/2014. (II. 11.) NMSZNÖ           Tárgy: a Nógrád Megye Szlovák Nemzetiségi  Önkormányzat 
      2013. évi költségvetésének VI. számú módosítása 

 

 

HATÁROZAT  

 
 
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének VI. számú 

módosítását e határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, a likviditási tervét 

a 3. sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. február 11. 

 

        Komjáthi Gáborné 
          elnök  
 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésére 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi kíván-e valaki észrevételt, javaslatot tenni. Átadja a szót Agárdi Andrásnak, a pénzügyi 
bizottság elnökének. 
 

Agárdi András: 
A pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését 
2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
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Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi van-e észrevétel, javaslat.  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Megjegyzi, hogy tudomása szerint a feladatalapú támogatás átutalásának határideje módosult, az előző 
évek augusztusi időpontjához képest az idén április 15-re. 
 
Galajda Lászlóné: 
Felhívja a figyelmet, a számviteli szabályok szigorodására.  A jövőben támogatás kifizetését 
előirányzathoz kötik a szabályok.  
 
Dr. László Tünde: 
Célszerűnek tartja egy kisebb összeg elkülönítését erre a célra, az egyebek napirendi pont keretében. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Mivel más hozzászólás nem volt, megkéri képviselő társait, szavazzanak a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, melyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

2/2014. (II. 11.) NMSZNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
        2014. évi költségvetésének elfogadására 

 

HATÁROZAT  

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését e határozat 1. 

számú melléklete szerinti 676 eFt főösszeggel, likviditási tervét a 2. számú, a 2014., 2015., 

2016., 2017. évi költségvetési mérlegeit a 3. számú melléklete szerint fogadja el. 

 

2. A 2014. évi költségvetés közvetett támogatást, európai uniós forrásból finanszírozott 

programot, valamint általános és céltartalékot nem tartalmaz. Az előirányzatok kötelező 

feladatok ellátásához biztosítanak fedezetet. 

 

3. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre 

kötelezettséget nem vállal, többéves kihatással járó döntést nem hoz. 

 

4. Államháztartáson kívüli és belüli forrásátadás csak egyedi, testületi döntést követően 

teljesíthető. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. február 11. 
 
 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
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3. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének   
    összeállítására 
    Előterjesztő: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Javasolja felvenni a tervezett márciusi ülés napirendi pontjai közé a Janko Kral' szlovák költő 
balassagyarmati emléktáblájának a koszorúzási ünnepségét. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Felveti, hogy augusztusban tartsanak egy eszmecserét a tanévkezdés előkészítéséről.  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Egyetért, és azt gondolja, hogy érdemes lenne összekötni a választásokkal. Kérdés, hogy az augusztusi 
időpont megfelelő lenne-e, meddig kell listát állítani a jelölő szervezeteknek? 
 
Dr. László Tünde: 
Ismerteti a vonatkozó jogszabályi előírásokat mind a települési jelöltek, mind a területi és országos 
listák tekintetében. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Véleménye szerint augusztus végén legkésőbb be kell jelenteni a jelölteket.  
 
Havjár Zoltán: 
Információt kér arról, hogy – mivel az elmúlt években a megyei önkormányzat mindig később alakult, 
mint a helyi – okozhat-e gondot az, hogy azok lehetnek a megyei önkormányzatban jelöltek, akik 
helyben is megválasztásra kerültek? Érdeklődik, hogy csak megválasztott képviselő lehet a területiben 
is jelölt? A jelenlegi jogszabályok szerint kizáró ok-e a polgármester jelöltségből, a nemzetiségi 
önkormányzatban való részvétel? Összeférhetetlen-e a helyi képviselői tisztség – polgármester, 
alpolgármester, képviselő – a nemzetiségi önkormányzatban (helyi, országos, területi 
önkormányzatban) való részvétellel? 
 
Dr. László Tünde: 
Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a következő ülésen tájékoztatást nyújt a felmerült kérdésekre. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Javasolja júniusra beütemezni az őszi nemzetiségi választással kapcsolatos munkaértekezletet, a 
tanévkezdés előkészítésével foglalkozó szűkebb körű értekezlet időpontjáról pedig időközben elég lesz 
döntést hozni. 
 
Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Azt gondolja, hogy a pedagógus továbbképzéshez szükséges lenne támogatást kérni.  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
A Megyei szlovák Gyermeknap megrendezésére május 31-ét javasolja.  
 
Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Hangsúlyozza, hogy a megyei nemzetiségi önkormányzat feladata többek között a helyi települési 
nemzetiségi önkormányzatok segítése. Példaként Lucfalvát említi, ahol véleménye szerint valamit 
tenni kell, ha azt akarják, hogy a jövőben egy jó nemzetiségi önkormányzat működjön. Szükségesnek 
tartja az erkölcsi támogatást.  
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Dr. László Tünde: 
Leszögezi, hogy nincs alá-fölé rendeltség a két önkormányzat – települési és nemzetiségi 
önkormányzat – között. A kormányhivatal gyakorol törvényességi felügyeletet mind a helyi 
önkormányzatok mind a nemzetiségi önkormányzatok fölött. A jogszabály által meghatározott évi 4 
képviselőtestületi ülésnek meg kell lennie, melyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyveknek 15 napos határidővel kell beérkezniük a kormányhivatalba. A kormányhivatalnak 
van törvényességi jogköre arra vonatkozóan, hogy a jogszabállyal ellentétesen működő 
önkormányzatokra a jogszabályban biztosított eszközökkel éljen.  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Szerinte a megyei nemzetiségi önkormányzat érdeke az, hogy Nógrád megyében legalább 21 szlovák 
nemzetiségi önkormányzat működjön.  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Egyeztetés után megállapítja, hogy a testület egyetért a Megyei szlovák Gyermeknap május 31-i 
Alsópetényben történő megrendezésével, valamint a Bánki Nemzetiségi Fesztivál július 27-i, a  
Regionális Nemzetiségi Nap november 29-i lebonyolításával. 
Megkérdezi képviselőtársait van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. Nem volt. Megkéri, 
szavazzanak a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi kiegészített 
munkatervéről, melyet  a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

3/2014. (II. 11.) NMSZNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
            2013. évi munkaterve 

 

 

HATÁROZAT  

 

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervét a határozat 

mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. február 11. 
 

Komjáthi Gáborné 
                  elnök 
 
 
4. Egyebek 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkérdezi, hogy van-e határideje a névjegyzékbe való fölkerülésnek, hogy ha valaki nem akar élni 
az országos választásokon azzal a jogával, hogy nemzetiségi listára szavaz, hanem egyénire és pártra 
akar szavazni, ám az őszi helyhatósági választáson szeretne a saját települési szlovák önkormányzatára 
szavazni.  
 
Dr. László Tünde: 
Összefoglaló tájékoztatást ad a nemzetiségi választásokkal kapcsolatos tudnivalókról, a Nemzeti 
Választási Iroda állásfoglalásáról. 
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Dr. Egyed Ferdinánd: 
Kezdeményezi a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatok felé, hogy nyílt levélben fordulnak Becsó 
Zsolt országgyűlési képviselőhöz, dr. Karacs Mónikához, a Médiahatóság elnökéhez, Balogh 
Zoltánhoz, az Emberi Erőforrások Miniszteréhez, Fuzik Jánoshoz, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnökéhez, hogy a szlovák nemzetiségi műsorok méltó módon, rendszeres 
időközönként kerüljenek sugárzásra. 
 
Együttműködési megállapodás kötését javasolja az idei esztendőre vonatkozóan a Nógrád Megyei 
Fotóklubbal, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral, a Magyarországi Szlovákok Szövetségével és a 
Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületével. 
 
A Vanyarci Rozmarin Együttesnek 100.000.- Ft támogatás elkülönítését javasolja a költségvetési 
előirányzat terhére. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megállapítja, hogy a testületi tagok közül hárman időközben az ülésről eltávoztak. 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak 100.000.- Ft működési célú támogatási előirányzat 
elkülönítéséről, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

4/2014. (II. 11.) NMSZNÖ              Tárgy: előirányzat átcsoportosítás 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből 100.000.- 

Ft, azaz százezer forintot különít el működési célú támogatásértékű kiadások fedezetére. 

2. A testület utasítja elnökét, hogy a 2014. évi költségvetés I. számú módosításának 

előkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 

 
Salgótarján, 2014. február 11. 
 
 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
 
 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületével történő 
együttműködési megállapodás megkötéséről, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

5/2014. (II. 11.) NMSZNÖ         Tárgy: a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületével  
            együttműködési megállapodás megkötése 

 
HATÁROZAT  

 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületével 

együttműködési megállapodást köt egymás segítésére, a kulturális élet fejlesztésére, kulturális 

rendezvények közös szervezésére. 

  

2. A testület felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. február 11. 
 
 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
 
 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak a Magyarországi Szlovákok Szövetségével történő 
együttműködési megállapodás megkötéséről, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

6/2014. (II. 11.) NMSZNÖ         Tárgy: a Magyarországi Szlovákok Szövetségével 
         együttműködési megállapodás megkötése 

 
 

HATÁROZAT  

 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarországi Szlovákok Szövetségével 

együttműködési megállapodást köt egymás segítésére, a kulturális élet fejlesztésére, kulturális 

rendezvények közös szervezésére. 

 

2. A testület felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. február 11. 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
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Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak a Nógrád Megyei Fotóklubbal történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

7/2014. (II. 11.) NMSZNÖ         Tárgy: a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesülettel 
         együttműködési megállapodás megkötése 

 
HATÁROZAT  

 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesülettel 

együttműködési megállapodást köt egymás segítésére, a kulturális élet fejlesztésére. 

  

2. A testület felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. február 11. 
 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
 

 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral történő együttműködési 
megállapodás megkötéséről, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

8/2014. (II. 11.) NMSZNÖ         Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral 
         együttműködési megállapodás megkötése 

 
HATÁROZAT  

 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral  

együttműködési megállapodást köt egymás segítésére, a kulturális élet fejlesztésére, szlovák 

nyelvű könyvtári program szervezésére.  

  

2. A testület felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére.  

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. február 11. 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
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Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka: 
Tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy a Visegrádi Alaphoz pályázhatnak-e, mint Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a losonci partnerek közreműködésével, a Nógrádi Nemzetközi 
Folklór Fesztivál támogatására. A rendezvényen négy ország képviselői vennének majd részt. A 
pályázat beadási határideje: 2014. március 1. 
 
Galajda Lászlóné: 
Elmondja, hogy a pályázat benyújtásának elvi akadálya nincsen.  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Egyetértését, támogatását fejezi ki. 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak a Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál támogatására a 
Visegrádi Alaphoz benyújtandó pályázatról, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

9/2014. (II. 11.) NMSZNÖ         Tárgy: pályázat benyújtása a Visegrádi Alaphoz 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat „Nógrádi Nemzetközi Folklór 

Fesztivál” címmel pályázatot nyújt be a Visegrádi Alaphoz. 

 

2. A testület felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására.  

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Komjáthi Gáborné, elnök 
 

Salgótarján, 2014. február 11. 
 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök  
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
Megkéri képviselő társait, szavazzanak arról, hogy nyílt levélben keressék meg az illetékeseket a 
szlovák nemzetiségi televízióadás sugárzása tárgyában, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

10/2014. (II. 11.) NMSZNÖ         Tárgy: a szlovák nemzetiségi műsorral kapcsolatos 
         nyílt levél küldése  

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nyílt levél formájában kéréssel fordul 

azon hivatalos szervek felé, akik jogosultak annak meghatározására, hogy a „Domovina” 

szlovák nemzetiségi műsor televízióban sugárzott kezdési időpontja, a nemzetiségeket nem 

sértő és megalázó módon kerüljön adásba.   
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2. A testület felhatalmazza elnök-helyettesét a nyílt levél megfogalmazására és az illetékesekhez 

történő továbbításra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Egyed Ferdinánd, elnök-helyettes 

 
Salgótarján, 2014. február 11. 
 
 Komjáthi Gáborné 
                 elnök   
 
 
Dr. László Tünde: 
Tájékoztatja a testületet, hogy dr. Barta László főjegyző úr a Nógrád Megyei Önkormányzat 2014. 
január 30-i közgyűlésén fölajánlotta a segítségét, amennyiben igény van rá a Területi Választási Iroda 
választási kérdésekben fórumot tart.  Egyébként is bármilyen választással kapcsolatban felmerülő 
kérdéssel írásban fordulhatnak a Területi Választási Irodához. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Bejelentési kötelezettségének eleget téve elmondja, hogy a Határon Túli Szlovákok Hivatala 
konferenciát szervez a külföldi szlovákok támogatásával kapcsolatban, amelyre meghívták őt és 
Egyedné Baránek Ruzsenkát. Erre - a valószínűsíthetően jövő héten sorra kerülő - útra kér engedélyt a 
saját személygépkocsi használatra, Salgótarján-Pozsony viszonylatban. 
 
Komjáthi Gáborné, elnök: 
A testület a saját személygépkocsi használatot engedélyezi a fent megnevezett útra. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
A Besztercebánya Megyei Önkormányzattal korábban tervezett megállapodás megkötését nem 
javasolja, az ottani megyei elnök személyében történt változás miatt.  
 
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 

 
 


