Jegyzőkönyv
1/2012. sz. ülés
Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Hégen András elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 4
nemzetiségi képviselőből 3 jelen van. Az elnök megállapítja, hogy a meghívó a szükséges mellékletekkel a
képviselőkhöz időben megérkezett. Ezt követően az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a jelenlévők
az alábbiak szerint, egyhangúan fogadják el:
Napirend:
1./ A nemzetiségi önkormányzat működését meghatározó jogszabályok változásából adódó feladatok
Előadó: elnök
2./ A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előadó: elnök
3./ A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: elnök
4./ Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött előterjesztésre és határozat-tervezetekre, kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Az elnök elmondja, hogy a névmódosításra lesz szükség, önálló
bankszámlát kell nyitni és ezekről értesíteni az Államkincstárt, új pecsétet kell készíttetni.
A névváltozással kapcsolatosan kérdés, észrevétel nincs.
Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti, névváltoztatásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a
testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
1/2012.(II.9.)NNÖ határozat-tervezet
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159.§ (1)bekezdésére figyelemmel, a hivatkozott
jogszabály 92.§ (4)bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Dunafalva Községi Német
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat elnevezése 2012. január
27. napjától Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A testület felkéri az elnököt, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából a Magyar Államkincstárt
értesítse és a névváltoztatást az önkormányzat hivatalos dokumentumain vezesse át, valamint készíttesse el
az önkormányzat új hivatalos pecsétjeit.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Az elnök elmondja, hogy az új törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatnak önálló bankszámlát kell nyitnia,
ebben az évben még annál a banknál, akinél a települési önkormányzat vezeti a számláját. Az elnök kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket.
Gálné: Pénzügyi ellenjegyzést eddig a körjegyző végezte. Az új államháztartási törvény szerint egy általa
megbízott köztisztviselő végezheti az ellenjegyzést, akinek megvan a pénzügyi végzettsége. Tekintettel
arra, hogy neki megvan a pénzügyi felsőfokú végzettsége is, a belső ellenőr szerint megbízhatja saját magát
az ellenjegyzési feladattal. Ennek azért van jelentősége, mert a dunafalvi kirendeltségen nincs olyan
köztisztviselő, akinek felsőfokú pénzügyi végzettsége vagy középfokú és mérlegképes könyvelői
végzettsége lenne. Ebben az esetben még ellenjegyző lehet a testület valamelyik tagja.
Rétfainé: Itt senki nem ért ehhez, idősek is, ne legyen testületi tag az ellenjegyző.
Hágen: Szerinte is meg kell próbálni az eddigi rend szerint.
Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti, önálló bankszámla nyitásra vonatkozó határozati javaslatot,
melyet a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
2/2012.(II.9.)NNÖ határozat-tervezet
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 133.§-ára valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 84.§ (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Dunafalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat önálló bankszámlát nyit az OTP Zrt. Bajai Fiókjánál (6500 Baja, Deák Ferenc u. 1.).
A bankszámlával kapcsolatosan rendelkezési jogosultsággal kötelezettségvállalóként az elnököt, pénzügyi
ellenjegyzőként Gál Vilmosné körjegyzőt ruházza fel.

A testület felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a bankszámla megnyitásáról és a törzskönyvi nyilvántartás
módosítása céljából a Magyar Államkincstárt értesítse.
Felelős: elnök
Határidő: bankszámlanyitás – azonnal, értesítés – bankszámlamegnyitását követő 3 munkanap
Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti, a települési önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot. Elmondja, hogy a nemzetiségi törvény szerint június 1-jéig kell
felülvizsgálni a megállapodást. A testület vita nélkül, 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2012.(II.9.)NNÖ határozat-tervezet
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159.§ (3)bekezdésére figyelemmel a Dunafalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a település polgármesterével
a tárgyalásokat kezdje meg a települési és a nemzetiségi önkormányzat között megállapodás felülvizsgálata
tárgyában.
A Képviselő-testület a megállapodás tervezetét 2012. májusi ülésén kívánja megvitatni és jóváhagyni.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2012. évi munkatervére vonatkozó
előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy természetesen
változhatnak a tervezett időpontok, amennyiben szükséges.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.

Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti, a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi
munkatervére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak
szerint hagy jóvá:
4/2012.(II.9.)NNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:
I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. február
jogszabályi változásból adódó feladatok
2012. évi munkaterv elfogadása
2012.évi költségvetési határozat elfogadása
2. április
2011.évi zárszámadási határozat
2012. évi új feladatalapú támogatás benyújtása
2012. I. negyedéves költségvetés módosítása
Beszámoló az NNÖ vagyoni helyzetéről
Nyelvvizsga pályázat kiírása
Beszámoló a beadott pályázatok elbírálásáról
3. május
Beszámoló az NNÖ eddigi tevékenységéről
Nyelvvizsgapályázatok elbírálása
a települési önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
Nemzetiségi nap (falunapon belüli) programtervezete
5. szeptember
Beszámoló az NNÖ I. féléves gazdálkodásáról
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása
Beadott pályázatok eredményének értékelése
6. november
beszámoló az NNÖ III. negyedévi gazdálkodásáról
költségvetési határozat szükség szerinti módosítása
2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
II. A testületi ülések állandó témái
1. Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (elnök, szóban)
b) Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (elnök, szóban)
2. Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
a) Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi
változásokról (írásos)
Előadó: körjegyző
b) Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz

bonyolultabb ügyben írásos válasz (15 napon belül)
előzetesen írásban benyújtottra válasz
c) Különböző tájékoztatók
d) Egyszerűbb elbírálású ügyek
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
a) SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
b) napirend előadója
Felelős: Hágen András elnök
Határidő: 2012.12.31.
3. napirendi pont

Az elnök tájékoztatja a testület, hogy a hivatal elkészítette a NNÖ 2012. évi költségvetésének tervezetét.
A meghívó mellékleteként kiküldött költségvetésen az elnök változtatást javasol, mivel az általános
támogatás mértéke a KIM közlemény alapján várhatóan 215ezer ft lesz, szemben a kiküldött tervezet
szerinti 419ezer ft-tal. Az elnök elmondja, hogy ennek megfelelően csökkenteni kell a kiadási oldat is,
ahol a kisebbségi közösségi térre elkülönített 845ezer ft-t javasolja 641ezer ft-ra csökkenteni
Az elnök kéri a testületi tagokat, hogy tegyék meg a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat.
Göblné: Egyet ért, nem kell olyan bevételt betervezni, amiből nem lesz semmi.
Rétfainé: Ha nem így lesz, akkor lehet menetközben is változtatni, de egyet ért a tervezet módosításával.
Az elnök az alábbi, kiküldött tervezethez képest módosított határozat-tervezetet bocsátja szavazásra.
elmondja, hogy az előirányzat-felhasználási terv is a javasolt változtatás szerint módosulna:
5/2012.(II.9.)NNÖ önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalvai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2012.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik. A
helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek jogairól szóló és más
törvényben meghatározott feladatait.
2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel nem rendelkezik.
3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a)
kiadási főösszegét 2.465ezer forintban
b)
bevételi főösszegét 2.465ezer forintban hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testülete a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a
Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és ilyen
kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt és a tárgyévben sem tervezi ilyen
döntés meghozatalát.
6. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
7. A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 100.000 forint
értékhatárig az elnökre átruházza.
8. Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület az elnökre átruházza.
9. A 7. és 8. pont szerinti átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő testületi
ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet, a
pénzmaradvány kimutatást a 2. számú melléklet, az előirányzat-felhasználási tervet a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Felelős: Hágen András elnök
Határidő: folyamatos

1. számú melléklet az 5/2012.(II.8.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés

2012.év
Terv
ezer Ft

1. Bevételek
a) központosított állami támogatás
b) előző évi pénzmaradvány
c) kamatbevételek
d) feladatalapú támogatás
e) pályázaton nyert NKKA támogatás
f) egyéb bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN
2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalványok
közlekedési költségtérítés
b) szakmai anyag (SANSZ előfizetés)
c) egyéb kiadások
készletbeszerzés
vásárolt közszolgáltatás
áfa
reprezentáció
egyéb dologi kiadás
d)nyelvvizsga pályázat
e) pénzeszközátadás (működési célú)
f) nemzetiségi nap
g) zarándoklat
h)pályázati alap
i)felhalm. célú nemzetiségi köz. tér

KIADÁSOK ÖSSZESEN

215
650
1600

2 465

340
240
100
875
350
100
135
250
40
50
100
150
200
109
641

2 465

2. számú melléklet az 5/2012.(II.8.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési bankszámla záró egyenlege
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege

2011.évi költségvetési pénzmaradványa

531,-eft
119,-eft

650,-eft

Felhasználásának részletezése:
Céltartalék várható kötelezettségekre
működési célú pénzeszközátadás
nemzetiségi nap

250,-eft
100,-eft
150,-eft

Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre
pályázati alap
nyelvizsga pályázat

159,-eft
109,-eft
50,-eft

Működési célú pénzmaradvány

241,-eft

Összes felhasználás:

650,-eft

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a képviselő-testület 3 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi határozatot hozza:
5/2012.(II.9.)NNÖ önkormányzati határozat
A Dunafalvai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 114.§ (1)bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV törvény 26.§-ára figyelemmel 2012.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatra
vonatkozik. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzetiségek
jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
2. A nemzetiségi önkormányzat általa irányított költségvetési szervvel nem rendelkezik.
3. A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének
c)
kiadási főösszegét 2.465ezer forintban
d)
bevételi főösszegét 2.465ezer forintban hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testülete a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek
megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat
szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
5. A nemzetiségi önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt és a tárgyévben sem tervezi
ilyen döntés meghozatalát.
6. A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
7. A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 100.000 forint
értékhatárig az elnökre átruházza.
8. Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület az elnökre átruházza.
9. A 7. és 8. pont szerinti átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről az elnököt a döntést követő
testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet, a
pénzmaradvány kimutatást a 2. számú melléklet, az előirányzat-felhasználási tervet a 3. számú melléklet
tartalmazza.
Felelős: Hágen András elnök
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet az 5/2012.(II.9.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés

2012.év
Terv
ezer Ft

1. Bevételek
a) központosított állami támogatás
b) előző évi pénzmaradvány
c) kamatbevételek
d) feladatalapú támogatás
e) pályázaton nyert NKKA támogatás
f) egyéb bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN
2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások
ajándékutalványok
közlekedési költségtérítés
b) szakmai anyag (SANSZ előfizetés)
c) egyéb kiadások
készletbeszerzés
vásárolt közszolgáltatás

215
650
1600

2 465

340
240
100
875
350
100

áfa
reprezentáció
egyéb dologi kiadás
d)nyelvvizsga pályázat
e) pénzeszközátadás (működési célú)
f) nemzetiségi nap
g) zarándoklat
h)pályázati alap
i)felhalm. célú nemzetiségi köz. tér

KIADÁSOK ÖSSZESEN

135
250
40
50
100
150
200
109
641

2 465

2. számú melléklet az 5/2012.(II.9.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési bankszámla záró egyenlege
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege

2011.évi költségvetési pénzmaradványa

531,-eft
119,-eft

650,-eft

Felhasználásának részletezése:
Céltartalék várható kötelezettségekre
működési célú pénzeszközátadás
nemzetiségi nap

250,-eft
100,-eft
150,-eft

Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre
pályázati alap
nyelvizsga pályázat

159,-eft
109,-eft
50,-eft

Működési célú pénzmaradvány

241,-eft

Összes felhasználás:

650,-eft

3. számú melléklet az 5/2012.(II.8.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve

Hónapok
Megnevezés

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

össz.

12.

Bevételek
saját bevételek
átvett
pénzeszközök

0
0

önk.ktg-vetési
támogatása és
átengedett Szja
felh.célú
bevételek

215

1 600

0

1 815
0

hitel, kötvény

0

előző évi záró
pénzállomány

650

ÖSSZESEN

650

0

215

0

0

0

0

1 600

0

0

0

0

2 465

15

20

40

90

84

225

160

300

185

175

160

220

1 674

Kiadások
működési
kiadások
működési célú
pe.átad.
társadalmi és
szoc.jutt.

650

100

100
25
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4. napirendi pont
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket.
Rétfainé: Nagyon szép volt Szekcsőn a svábbált, nagyon jó idő is volt és a zenekar is nagyon szépen játszotta a
sváb zenét, alig volt csárdás, csak keringő és polka ment. A testület döntött a dunafalvi svábbál
megszervezéséről, amit el is kezdett. Az itteni svábbált a nyugdíjasklubbal együtt szerveznék meg február
17-én. Ennek oka, hogy egy fűtés, egy világítás, mert a rossz idő miatt egyik rendezvény sem töltené ki a
termet. A vidékiek akiket hívnak – Dávod, Csátalja – valószínűleg el tudnak jönni, de a Szekcsőiek a
dunai jégzajlás miatt nem fognak tudni átjönni. Az önkormányzat vendégeinek a nemzetiség fizeti a
vacsorát, az ő nyugdíjas klub vendégeik pedig fizetni fognak az étkezésért. Gulyásleves meg fánk lesz a
vacsora, ők összeszedik a pénzt és fizetnek. Belépő nincs, de aki vacsorát akar és nem a nemzetiségi
önkormányzat vendége, az fizesse ki. A zenét, az étkezést fizeti majd a német nemzetiségi önkormányzat.
Az alapanyag mennyiségét majd hétfőn tudják megmondani. A meghívókat a rendezvényre körjegyzőségi
hivatal elkészítette, minden képviselő vigyen el a meghívókból egy-egy csomagot és a korábbi rend
szerint ossza ki a németeknek. Javasolja, hogy az étkezés miatt kérjen az önkormányzat visszajelzést.
Hágen: Köszöni az eddigi szervezést, a további előkészítő munkában már ő is részt fog venni. Szerinte 100ezer ft
elég lenne a farsangi svábbálra.
További vita, hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja az alábbi határozat-tervezetet:
6/2012.(II.9.)NNÖ önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 17-i svábbál megszervezéséhez
2012. évi költségvetése terhére 100.000,- ft-t biztosít.
A Képviselő-testület a szervezési feladatok elvégzésével megbízza az elnök-helyettest.
Felelős: elnök-helyettes
Határidő: 2012.02.17.
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2012.(II.9.)NNÖ önkormányzati határozat
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 17-i svábbál
megszervezéséhez 2012. évi költségvetése terhére 100.000,- ft-t biztosít.
A Képviselő-testület a szervezési feladatok elvégzésével megbízza az elnök-helyettest.
Felelős: elnök-helyettes
Határidő: 2012.02.17.
Az elnök javasolja, hogy húsvétot követően ismét legyen egy ilyen jellegű rendezvény, de mivel akkor már jó idő
lesz, legyen kibővítve például egy nemzetiségi ruhákat bemutató fotókiállítással vagy valami hasonló kulturális
programmal is.
Rétfainé: Egyet ért a javaslattal, de honnan lesz kiállítási anyag. A tavaszi programmal egyet ért, mert a mostani
rossz idő miatt a Duna túloldaláról nem várhatók vendégek.
Hágen: Felveszi a kapcsolatot a német nemzetiségi irodával vagy a megyei önkormányzattal, hátha tudnak ebben
segíteni.
További vita, hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja az alábbi határozat-tervezetet:
7/2012.(II.9.)NNÖ önkormányzati határozat-tervezet
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza ez elnököt a húsvéti svábbál és
kulturális program szervezési feladataival és felkéri, hogy ezzel a céllal vegye fel a kapcsolatot a német nemzetiségi
irodával és a megyei önkormányzattal.
A Képviselő-testület a program megszervezéséhez 2012. évi költségvetése terhére 100.000,- ft-t biztosít.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.05.12.
A testület 3 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
7/2012.(II.9.)NNÖ önkormányzati határozat
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza ez elnököt a húsvéti svábbál és
kulturális program szervezési feladataival és felkéri, hogy ezzel a céllal vegye fel a kapcsolatot a német
nemzetiségi irodával és a megyei önkormányzattal.
A Képviselő-testület a program megszervezéséhez 2012. évi költségvetése terhére 100.000,- ft-t biztosít.
Felelős: elnök
Határidő: 2012.05.12.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
Kmf.
Hágen András
NNÖ elnök
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