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1/2010. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Ikrény Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. 

október 18-án  17.30
 
órai  kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartott alakuló üléséről 

 

Jelen vannak:   
Bogdán Péter 

   Bogdán Sándor 

   Nagy Tiborné 

   Burányi Józsefné       megválasztott települési 

      kisebbségi képviselők 

    

 

 

Tanácskozási joggal: 

1. Komjáti János körjegyző 

2. Németh Tamás Ikrény község polgármestere 

 

 

Komjáti János körjegyző: 

Tisztelt jelenlévők, megválasztott kisebbségi önkormányzati képviselők! 

 

Örömmel értesítem Önöket, hogy ismét eredményes tevékenységünkről kell számot adnom. 

Napjainkban egyre kevesebb kisebbségi önkormányzat alakítására tesznek kísérletet, majd a 

választás után, de még az eskütétel előtt lemondásara is sor kerül és Ikrényben eredményeket 

értünk el.  Az elmúlt önkormányzati ciklusban is megalakult a cigány kisebbségi 

önkormányzat, de a ciklus vége felé működési problémák jelentkeztek. Ezek után talán kissé 

meglepő volt, hogy a választási iroda felhívása után a rendelkezésre álló időben 53 személy 

olyan személy kérte a felvételét, amely minden feltételnek megfelelt. Egyértelműen úgy 

határozza meg a jogalkotó, hogy egy kisebbséghez 30 embernek kellett felvételét kérni, ahhoz 

hogy kisebbségi választás jöjjön létre a településen az adott kisebbség esetében. Ezután írta ki 

a választási iroda a kisebbségi önkormányzati választást.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: megállapítottam a felfektetett jelenléti ívből, hogy 

a 2010. október 3. napján megválasztott kisebbségi települési képviselők valamennyien 

megjelentek, így az ülés határozatképes. Megnyitom az ülést.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Javaslatot tennék az ülés napirendjére. 

 

1. Helyi választási bizottság beszámolója a kisebbségi önkormányzati választásról, 

megbízólevelek átadása 

2.  A kisebbségi önkormányzat elnökének elnökhelyettesének megválasztása 

3 . A kisebbségi önkormányzat megválasztott elnökének programja. 

4. a kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elkészítése. 
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Megkérdezem van-e javaslat, kiegészítés az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nincs, így szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy az említett napirendi 

pontok kerüljenek megtárgyalásra, kézfeltartással jelezze.  

 

4  igen szavazat, tartózkodás, ellenszavazat nem volt. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Megállapítom, hogy az alakuló képviselőtestületi 

ülés az alábbi napirendet egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Helyi választási bizottság beszámolója a kisebbségi önkormányzati választásról,  

megbízólevelek átadása 

2.  A kisebbségi önkormányzat elnökének elnökhelyettesének megválasztása 

3 . A kisebbségi önkormányzat megválasztott elnökének programja. 

4. a kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elkészítése. 

 

 

1./ Beszámoló a 2010. október 3-i kisebbségi önkormányzati képviselők választása 

ikrényi történéseiről, eredmények ismertetése, megbízólevelek átadása. 

 

Futó Imréné helyi választási bizottság elnökhelyettese: 

 

Tisztelt jelenlévők, tisztelt megválasztott cigány kisebbségi önkormányzati képviselők! 

 

2010-ben az országgyűlési és települési ciklusok lezártával új választást készített elő 

Magyarország. Ennek keretében volt lehetőség kisebbségi önkormányzati képviselők 

választására, ott ahol ezt igényelték. Településünkön a rendelkezésre álló határidőben 53 

személy nyilvántartásba vétele történt meg a cigány önkormányzati választás területén. Ezek 

után a helyi választási iroda ki is írta az önkormányzati választásokkal egy időre a kisebbségi 

önkormányzati választást. Jelöltek állítani csak jelölő szervnek lehetett Ikrény községben a 

két jelölő szervezet az előírt 4-4 főt vetette nyilvántartásba. A két szervezet a Rom Po Drom 

Egyesület és a Lungo Drom Egyesület. A választás 2010. október 3-án az erre a célra 

létrehozott szavazókörben eredményesen lezajlott rendkívüli részvételi aránnyal, mert az 

említett nyilvántartásba vett választópolgárok közül az 29-en járultak az urnához. Ezt 54,72 

%-os arány jelent. Ennek akkor van különösen jelentősége, ha tudjuk, hogy az előző 

alkalommal 30 főből 3 fő adta le voksát a településen.  Az arány jelentős elmozdulást mutat a 

négy évvel ezelőtti állapothoz képest. 

 

A szavazatok megoszlása: A  jelöltek nem névsorban vannak az önkormányzati képviselő 

jelöltek, hiszen a jogszabály úgy határozza meg, hogy kisebbség esetében nem abc sorrendben 

vannak a jelöltek hanem a választási bizottság  sorsol és így kerül sor a névsorrendre a 

szavazó cédulán. A szavazatok megoszlása tehát: 

 

1. Mráz Mária  Rom po Drom Egyesület -  9 érvényes szavazat 

2. Bogdán Sándor Lungo Drom Egyesület - 17 érvényes szavazat 

3. Burányi Józsefné  Lungo Drom Egyesület -17 érvényes szavazat 

4. Jákli Attila Imréné  Rom po Drom Egyesület - 10 érvényes szavazat 
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5. Nagy Tiborné Lungo Drom Egyesület - 18 érvényes szavazat 

6. Bogdán Péter Lungo Drom Egyesület - 19 érvényes szavazat. 

7. Papp Károlyné Rom po Drom Egyesület - 10 érvényes szavazat 

8. Paulovics tünde Rom po Drom Egyesület  - 9 érvényes szavazat 

 

A fenti szavazati arányokkal Ikrény Cigány Kisebbségi Önkormányzat összetétele:  

 

Bogdán Péter 

Bogdán Sándor 

Burányi Józsefné 

Nagy Tiborné           valamennyien a Lungo Drom Egyesület képviselői. 

 

 

Futó Imréné helyi választási bizottság elnökhelyettese: 

Megállapíthatjuk még, hogy a választás rendben zajlott, rendkívüli esemény nem zavarta a 

nyugalmat. A helyi választási bizottság elnöke feladata még az elhangzott értékelésen kívül, 

hogy a megválasztott képviselőkből kivegye az esküt a megválasztott képviselőkből. 

Ehhez kérem, szíveskedjenek felállni. 

 

 

Én ……………… esküszöm, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy a  képviselői tisztségem ellátása 

során kisebbségi közösségemhez hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a 

tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához híven, 

lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a cigány kisebbség  anyanyelvének, 

hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten Engem úgy 

segéljen! 

 

 

Megbízólevelek átadása... 

Esküokmány aláírása… 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Kérdés, hozzászólás nem lévén a kisebbségi 

képviselő-testület elfogadja a helyi választási bizottság beszámolóját a választás helyi 

lefolyásáról. Megállapítom, hogy a képviselőtestület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

 

1/2010. (X.18) Ikrény község kisebbségi 

önkormányzat képviselő-testületi határozat:  

 

Ikrény Község Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2010. október 3-i kisebbségi 

önkormányzati képviselők választása ikrényi 

eseményeiről, történéseiről készült helyi választási 

bizottsági b e s z á m o l ó t elfogadja. 

Felelős: Komjáti János körjegyző HVI vezető 

Határidő: azonnal 
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2./ A kisebbségi önkormányzat elnökének és elnökhelyettesének megválasztása. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Következő napirendi pontjaink az elnökre és az 

elnökhelyettesre vonatkoznak. Mindenki számára ismert, hogy minden szervnek van vezetője, 

de ebben az esetben nem polgármestert, nem kisebbségi vezetőt, hanem elnöki funkciót jelöl.  

Azzal is mindenki tisztában van, hogy minden szervezetet a vezetője személyesíti meg a 

települések az egyéb érdekvédelmi szervek irányában. Abban az esetben, ha az elnök nem ér 

rá, az általa elfogadott, javasolt személy, aki helyettesíti, azokban az ügyekben, amivel az 

elnök megbízza. Ezért van szükség elnökre és helyettesre is a kisebbségi önkormányzat 

választásnál. Előzetes egyeztetés alapján tennék javaslatot az elnök személyére és utána majd 

Ő , a megválasztott elnök az elnökhelyettes személyére A vonatkozó jogszabályok titkos 

szavazást írnak elő ezekben az esetekben, illetve, még természetesen az általában az ilyen 

méretű szavazásnál lenni szokott az érintett  személyes személyes érintettség során nem tud 

szavazni.  Az elmondottak alapján elnöknek Bogdán Péterre teszek javaslatot 

 

Kérem, aki egyetért a cédulára kerüléssel  kézfeltartással jelezze.  

Köszönöm. 

 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Megállapítom, hogy a nem szavazókon kívül 

egyhangúlag a  jelölt szavazócédulára kerülését támogatták.  

Először az elnök személyében kell döntenünk. Ez egy titkos szavazás, a titkos szavazásnál 

általában egy szavazatszámláló bizottság működik közre, de ha mi egy szavazatszámláló 

bizottságot létrehozunk, akkor nem fogunk tudni működni. Ezért ezt a szavazatszámláló 

bizottságot most én fogom pótolni. Ez azt jelenti, hogy egyesével fogom szólítani a 

megválasztott kisebbségi képviselőket, adok szavazócédulát, amin megjelölik, hogy 

egyetértenek vagy nem a cédulán szereplő személlyel. Ezt egy külön helyiségben meg tudják 

tenni és amikor jönnek kifelé, én el fogom venni a cédulát. Így megfelelünk a titkosság 

elvárásainak is. 

 

Ennek megfelelően lezajlik a szavazás 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Megállapítom, hogy a szavazóurnában három 

szavazócédula található. Egy szavazólapot nem használtunk fel személyes érintettség miatt.  

A határozat- képesség alapján Mind a három szavazó választópolgár Bogdán Péter elnökként 

történő megválasztásával egyetért. Bogdán Péter elnökké történő megválasztásával egyetért. 

Ezt külön  jegyzőkönyvben rögzítjük.  

 

Futó Imréné helyi választási bizottság elnök helyettese:  

Bogdán Péter elnökként esküt fog tenni, kérem, álljanak fel. 

 

Én Bogdán Péter esküszöm, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy a képviselői tisztségem ellátása 

során kisebbségi közösségemhez hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a 

tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához híven, 

lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a cigány kisebbség anyanyelvének, 

hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten Engem úgy 

segéljen! 



 
Ikrény község cigány kisebbségi önkormányzat képviselő – testületének 1/2010. (X.18.) 

számú jegyzőkönyve 

 

 
5 

 

 

2/2010. (X.18) Ikrény község Kisebbségi 

Önkormányzat képviselő-testületi határozat: 

 

Ikrény Község Kisebbségi Önkormányzati 

Képviselő-testülete Bogdán Péter kisebbségi 

önkormányzati képviselőt a kisebbségi 

önkormányzat elnökének  m e g v á l a s z t o t t 

a. 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ A kisebbségi önkormányzat megválasztott elnökének programja. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Most következik az a bizonyos elnöki 

székfoglaló, az elnök úr programjának ismertetése, azon program, amit ebben a ciklusban 

végre kívánnak hajtani. 

 

Bogdán Péter elnök: 

A helyi önkormányzattal szorosan együttműködve szeretnénk a programokat véghezvinni. Az 

elmúlt időben nem úgy mentek a dolgok, ahogy elvárható lett volna. A helyi önkormányzat 

hozzájárulását szeretnénk kérni ahhoz, hogy egy rehabilitációs foglalkoztatót szeretnénk 

működtetni ebben az ikrényi közösségben. Az önkormányzat segítsége annyiból nyilvánulna 

meg, hogy nekünk ehhez egy hely biztosítása szükségeltetik. Ebben kérjük a segítséget, hogy 

egy helyiséget biztosítsanak számunkra, mert az fontos lenne az elindulás szempontjából. A 

foglalkoztatóban az alacsony nyugdíjból élők, munkanélküliek szociális segélyből élők a 

fogyatékossággal élők foglalkoztatása történne.  Ezzel egyidejűleg vállaljuk mi négyen 

különféle vállalatok, civil szervezetek felkeresését, támogatás kérését ebben az ügyben.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: 

Mindehhez azért sok pénz kell. Az első kérdés az lenne, hogy elhangzott a rehabilitációs 

foglalkoztató kategória. Ebben, amit felsoroltak, minden kategória benne van, de nem 

túlságosan nagy itt a markolás? Tehát, aki sokat markol, keveset fog? Benne vannak 

valamilyen szinten csökkent munkaképességűek, de benne vannak a nyugdíjasok is. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: ez a merítés elég nagy volt. Van az a kategória, 

aki munkaképességét valamilyen százalékban elveszítette. 

 

Burányi Józsefné: Főleg azokat rehabilitálnánk, akik munkaképességüket, valamilyen 

százalékban elveszítették. Én is rehabilitációval élek. Ha négy órás munkát kapna valaki így, 

akkor megtarthatná ezt a rehabilitációs járadékot.  

  

Nagy Tiborné: Vagy valamilyen szociális segélyben részesül és valamilyen fogyatékossága. 

van. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök:  jó, ha ezt beszűkítjük. 
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Bogdán Péter elnök: mindenhol ez a dolog foglalkoztatja az embereket, hogy mi lesz holnap.  

A mai helyzet már nem rózsás a megélhetés szempontjából. Aki nem tudja magát 

érvényesíteni, nem tud elhelyezkedni, annak nagy segítség lenne.  

 

Burányi Józsefné: A munkaügyi központ anyagilag támogatja, akár az önkormányzat, akár 

vállalkozó foglalkoztatja ezeket a személyeket.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: a cigány kisebbségről van szó? kimondottan a 

cigány a kisebbség ilyen jellegű gondjait oldaná meg? 

 

Bogdán Péter elnök: Ikrény közösségét, tehát mindenki benne lenne. Visszatérve az 

önkormányzat hozzájárulására. Végül is csak egy helyiségre lenne szükségünk, az induláshoz. 

Én már ez ügyben beszereztem egy pályázati dolgot, pályázati fórum, ami elérhető mindenki 

számára. Ennek a működtetésére a benyújtáshoz 7 ember szükséges ahhoz, hogy 

megalakuljon. Három embert kell még keresnünk, hogy meg tudjunk alakulni.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: esetleg az is megfogalmazódott, hogy mi lenne a 

konkrét épület igény? 

 

Nagy Tiborné: ebben kérnénk önkormányzat segítségét. 

 

Németh Tamás polgármester: Ha jól értem, egy iroda kellene? A munka az kihelyezett 

dolog, azt nem egy helyiségben lehet végezni, annak meg kell a lehetőségét keresni. 

Gondolkodunk ezen.  

 

Bogdán Péter elnök: ez mindenféleképpen a közösség érdekét is szolgálná, javítaná az 

életszínvonalat, he ez sikerülne. 

 

Nagy Tiborné:  Itt azért vannak olyan emberek, akik 20 ezer forintból élnek. 

 

Németh Tamás polgármester: a nagy kérdése itt az ennek a dolognak, hogy Találunk-e a 

olyan munkát, amit tudnának végezni az emberek 

 

Nagy Tiborné: mielőbb szeretnénk vállalatokat megkeresni, hogy egyáltalán el tudjunk 

indulni. 

 

Bogdán Sándor: Úgy gondolom, hogy ezzel még az ifjúságot is meg lehetne fogni, ha látja, 

hogy a másik ilyen programba bent van, látja az értelmét. Nem csak a levegőbe beszélnek, 

hanem tesznek is valamit. A helyi és a kisebbségi önkormányzat dolgozói leülnek és együtt 

tudnak dönteni. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: milyen támogatottsága lehet a cigányság körében  

a településen? 

 

Bogdán Péter elnök: én ezt már felvetettem a közösségben, a visszajelzések 

mindenféleképpen nekünk pozitívak voltak. Ezzel egy időben lehetne korlátozni a lopást meg 

az egyéb bűncselekményeket. 
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Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Valamilyen felmérés legyen mögötte. 

 

Burányi Józsefné: nem sok a faluban a cigány kisebbség, az 53 fő java része magyar. Azért 

szavazták cigány kisebbségbe magukat, mert olyan szinten, olyan életkörülmények közt 

élnek, mint a cigányok. Nálunk a cigány kisebbség nagyon kisebbség.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: mihez értenek ezek az emberek? 

 

Burányi Józsefné: 8 osztályt végzettek. Sok emberrel beszéltünk, akik szeretnének dolgozni, 

akarnak munkát kérni, szeretnének normális bért kapni, amiből meg lehet élni.  

 

Bogdán Péter elnök: Vállalatokkal és civil szervezetekkel próbáljuk felvenni a kapcsolatot, 

hogy milyen bedolgozási feladatokat tudnak felajánlani. 

 

Nagy Tiborné: A Mozgáskorlátozottak egyesülete súlyosan fogyatékos embereket 

foglalkoztatott, ha azok meg tudnak dolgokat csinálni, akkor úgy gondolom, hogy mások is. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: a mozgáskorlátozottak egyesülete által 

foglalkoztatott emberek jellemzően több iskolát végeztek, de egyéb területen szorultak a 

rehabilitációra.  

Hogy gondoltuk, hogy odamegyünk egy ilyen céghez megkérdezzük, hogy mire lenne vevő, 

mit mondunk a cégnek, ha valakit megkeresünk? Jó lenne, ha tudnánk, mit akarunk csinálni? 

árut előállítani, csomagolni? 

 

Bogdán Sándor: Kálvária út végén van az a műanyag gyár, korábban is nagyon sokan 

kiadtak magánkézbe munkát. Személyenként adták ki szociális dolgozóknak.  

 

Nagy Tiborné: Tollakat szereltek össze, rongyszőnyegeket vagdaltak össze. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Ismerem, hogy miket szoktak csinálni,de az 

amiről eddig beszéltünk inkább a szociális foglalkoztató tevékenységi köréhez hasonló 

tevékenységekről van szó. Az említett PEZ gyár egy darabig jól ment, de abból aztán pénz 

különösebben nem lett.  

 

Németh Tamás polgármester: Leülünk, felmérünk igényeket, hány munkanélküli van, kinek 

milyen végzettsége van. Ezt a  majori részt megcsináljátok ti, a falu többi részére is 

kiterjesztjük, és meglátjuk, milyen irányban tudunk elmozdulni.  

 

Nagy Tiborné: Ehhez kérünk segítséget. Ez egy terv, amit nagyon szeretnénk. 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: a megválasztott képviselőknek el kell fogadniuk 

az elnök úr programját.  

 

Kérem, hogy aki elfogadja az elnök úr programját, kézfeltartással jelezze.  

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú igen szavazással az alábbi határozatot hozza 
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3/2010. (X.18)  Ikrény Község kisebbségi 

önkormányzat képviselő-testületi határozat:  

 

Ikrény Község Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Bogdán Péter elnök ikrény 

kisebbségi önkormányzati ciklusra vonatkozó 

programját  e l f o g a d j a. 

Felelős: Bogdán Péter elnök. 

Határidő: folyamatos, önkormányzati ciklus 

során. 

 

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Még egy személyi kérdésről lenne szó, az 

elnökhelyettes megválasztásáról, az elnökhelyettesi funkcióról szót ejtettem korábban. 

Kérem, hogy elnök úr ismertesse javaslatát a kérdésben. 

 

Bogdán Péter elnök Egyeztetésünk alapján kérem hogy Nagy Tiborné választásáról döntsön 

a jelenlevő testület. Hasonlóan az előző titkos szavazáshoz.   

 

Most a személyes érintettség kapcsán Nagy Tiborné jelenti be, hogy nem kíván részt venni a 

szavazásban nem fog szavazni.  

 

Komjáti János körjegyző, levezető elnök: Ismételten levezényli a titkos szavazást, majd 

megállapítja hogy egy szavazócédula nem került felhasználásra egyéni érintettség során, 

három szavazócédulán 3 igen szavazattal megválasztották/ külön jegyzőkönyv készült / Nagy 

Tibornét, aki elnökhelyettesként szintén leteszi az esküt.  

 

Megkérem Nagy Tiborné elnökhelyettest, tegye le az esküt, kérem, álljanak fel. 

 

Én Nagy Tiborné, esküszöm, mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

szerinti cigány kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy a  elnökhelyettesi tisztségem 

ellátása során kisebbségi közösségemhez hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat 

megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához 

híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a cigány kisebbség  anyanyelvének, 

hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten Engem úgy 

segéljen! 

 

4/2010. (X.18)  Ikrény község kisebbségi 

önkormányzat képviselő-testületi határozat:  

 

 Ikrény Község Kisebbségi Önkormányzati 

Képviselő-testülete Nagy Tiborné kisebbségi 

önkormányzati képviselőt a kisebbségi 

önkormányzat elnök helyettesének  m e g v á l a s 

z t o t t a. 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: azonnal 
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Komjáti János körjegyző, levezető elnök: A jóváhagyott napirendnek megfelelően egy 

napirendi pont van hátra, ez az SZMSZ. A vonatkozó jogszabály azt írja elő, hogy három 

hónapon belül el kell készíteni a kisebbségi önkormányzatnak. Javaslatunk az önkormányzat 

irányába, hogy rögzítse a határozatában, hogy a szervezeti és működési szabályzatot elkészíti, 

elkészítteti és elfogadja.  

Aki ezzel egyetért, kérem kéz felemeléssel jelezze. 4 igen szavazat. 

 

Megállapítom, hogy az SZMSZ elkészítési határidejére vonatkozó előterjesztést a 

képviselőtestület  egyhangúlag elfogadta. 

 

5/2010. (X.18)  Ikrény község kisebbségi 

önkormányzat képviselő-testületi határozat:  

 

Ikrény Község Kisebbségi Önkormányzati 

Képviselő-testülete az SZMSZ-e elkészítési 

határidejére vonatkozó előterjesztést elfogadja. 

Felelős: Komjáti János körjegyző 

Határidő: 2011. január 18. 

 

 

Megállapítom továbbá, hogy a mai ülés eredményes volt, az itt vázolt programok 

előkészítéséhez, végrehajtásához sok sikert, jó egészséget kívánok. 

 

 

Egyéb napirendi pont nem volt, a korelnök megköszöni a részvételt és az ülést óra 18.10 

perckor bezárja. 

 

K. m. f. 

            

          

Bogdán Péter             Komjáti János   

    elnök                 körjegyző                   

   

  

 

Hitelesítők: 

 

                 Burányi Józsefné         Bogdán Sándor     

           képviselő                                   képviselő 

 


