DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA
DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4.
T./F.: 69/332-101
E-mail: dfalvhiv@t-online.hu

Jegyzőkönyv
1/2013. sz. ülés
Készült: 2013.02.27-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 4 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 2013. évi munkaterve
Előadó: elnök
3./ A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: elnök
4./ Egyéb ügyek
1. napirendi pont
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy a 33/2012. határozat szerint a Népházban a megbeszéltek szerint a tavalyi
pénzmaradvány terhére megtörtént a felújítás, így a nemzetiségi iroda, a múzeum és a vendégszoba részen a
konvektorok felszerelése megtörtént. Az elnök elmondja, hogy a pontos költségek ismeretében az egyebek
napirendi pontban kéri a testületet utólagos erre vonatkozó jóváhagyását. Az elnök elmondja, hogy egyéb jelentős
esemény nem történt, az adventi rendezvények rendben lezajlottak.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Rétfainé: Megítélése szerint jó helyre ment a pénz, hiszen a közösség és a falu érdekeit szolgálja, mert télen nem
lehetett ezeket a helyiségeket használni, mert nem volt fűtés.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot
hozza:
1/2013.(II.27.)NNÖ határozat
A Képviselő-testület az elnök lejárt határidejű határozatokről és két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
Az elnök hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, az önkormányzat 2013. évi munkatervére vonatkozó
előterjesztésre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy természetesen
változhatnak a tervezett időpontok, amennyiben szükséges és tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi előírás
változása miatt kellett a jövő évi költségvetési koncepcióról való döntést április 30-áig elfogadni.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs.

Az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti, a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi
munkatervére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak
szerint hagy jóvá:
2/2013.(II.27.)NNÖ határozat
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi munkatervét az alábbiak
szerint határozza meg:

I. Az egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje
1. február
jogszabályi változásból adódó feladatok
2013. évi munkaterv elfogadása
2013.évi költségvetési határozat elfogadása
2. április 2012.évi zárszámadási határozat
2013. évi új feladatalapú támogatás megvitatása
2013. I. negyedéves költségvetés módosítása
2014. évi költségvetési koncepció
Beszámoló az NNÖ vagyoni helyzetéről
Döntés pályázatok benyújtásáról
3. május Beszámoló az NNÖ eddigi tevékenységéről
a települési önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
4. június a nemzetiségi és falunap előkészítése
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
2014. évi költségvetés tervezetének megvitatása
II. A testületi ülések állandó témái
1. Az 1. napirendi pontban tárgyalt témák:
1. Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről (elnök, szóban)
2. Beszámoló a testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról (elnök, szóban)
2. Az egyebek napirendi pont keretében tárgyalt témák:
1. Tájékoztató a képviselőtestület és szervei feladat- és hatáskörét érintő fontosabb jogszabályi
változásokról (írásos)
Előadó: jegyző
2. Felvilágosítás kérés – szóban feltett, egyszerűbb esetekben azonnali válasz
bonyolultabb ügyben írásos válasz (15 napon belül)
előzetesen írásban benyújtottra válasz
3. Különböző tájékoztatók
4. Egyszerűbb elbírálású ügyek
III. Munkatervbe javasolt, de fel nem vett témák: nem voltak
IV. A munkaterv megküldése
1. SZMSZ-ben felsorolt szervek, személyek
2. napirend előadója
Felelős: Hágen András elnök
Határidő: 2013.12.31.
3. napirendi pont

Az elnök tájékoztatja a testület, hogy a hivatal elkészítette a NNÖ 2013. évi költségvetésének tervezetét.
A meghívó mellékleteként kiküldött költségvetésen az elnök változtatást javasol, mivel a Népházban a
fejlesztés lezajlott, ennek megfelelően a 2. mellékletben a pénzmaradványt ennek megfelelően kell
átalakítani, mert amikor ez elkészült, még nem volt ismert a pontos összeg, ami 605.280,- ft.
A testület az elnök javaslatával egyhangúlag egyetért.
Az elnök kéri a testületi tagokat, hogy tegyék meg a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat.
Hild: Javasolja, hogy a nyelvizsga pályázat legyen kiterjesztve oly módon, hogy ne csak a vizsgadíjra,
hanem a tanfolyamra is lehessen pályázni.
Hágen: Egyet ért a javaslattal, de ehhez át kell dolgozni a pályázati kiírást. Javasolja, hogy az egyebek
napirendi pontban tárgyaljon erről a testület.
A napirenhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi, kiküldött tervezethez képest
módosított határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
3/2013.(II.27.)NNÖ önkormányzati határozat-tervezet

A Dunafalvi 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 2013.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 2013. évi költségvetésének
1. kiadási főösszegét 2.103.ezer forintban
2. bevételi főösszegét 2.103.ezer 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 3/2013.(II.27.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege (ezer Ft)
2013. év
1. Bevételek
a) központosított állami támogatás

222

b) előző évi pénzmaradvány

961

c) kamatbevételek

40

d) feladatalapú támogatás

880

e) pályázaton nyert támogatások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 103

2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások

382

ajándékutalványok

200

járulék

112

közlekedési költségtérítés
b) egyéb kiadások
egyéb készletbeszerzés

70
710
200

szolgáltatási kiadások

50

vásárolt közszolgáltatás

50

reprezentáció

255

egyéb dologi kiadás

150

adók,díjak

5

c) nyelvvizsga pályázat
d) pénzeszközátadás (működési célú)

100
56

ÁMK
karácsonyi csomag

56

egyéb támogatások
e) nemzetiségi nap, zarándoklat

250

f)Népház felújítás

605

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 103

2. számú melléklet az 3/2013.(II.27.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési bankszámla záró egyenlege

908.873,-

Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege

51.975,-

2012.évi költségvetési pénzmaradványa

960.848,-

Felhasználásának részletezése:
Céltartalék várható kötelezettségekre
Működési célú pénzeszközátadás
Nemzetiségi nap

206.000,56.000,150.000,-

Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre

755.000,-

Népház felújítás

605.000,-

Járulék tartozás Dunafalva Önk.-nak

50.000,-

Nyelvvizsga pályázat

100.000,-

Összes felhasználás:

961.000,-

3. számú melléklet a 3/2013.(II.27.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
Megnevezés

Hónapok
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

összesen

12.

Bevételek
Intézményi működési

5

5

5

5

5

5

5

5

40

átvett pénzeszközök
önk.ktg-vetési támogatása
és átengedett Szja

222

880

1102

felh.célú bevételek
hitel, kötvény
előző évi záró pénzállomány
ÖSSZESEN

961

961

966

227

5

15

30

40

5

5

880

5

160

200

165

5

5

2 103

160

280

1 520

Kiadások
működési kiadások

90

84

121

működési célú pe.átad.

175
100

társadalmi és szoc.jutt.

50

100

50

100

383

383

felújítások
fejlesztések
ÖSSZESEN

15

30

40

90

134

121

160

200

598

275

160

280

2 103

A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
3/2013.(II.27.)NNÖ határozat
A Dunafalvi 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 2013.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 2013. évi költségvetésének
1. kiadási főösszegét 2.103.ezer forintban
2. bevételi főösszegét 2.103.ezer 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 3/2013.(II.27.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege (ezer Ft)
2013. év
1. Bevételek
a) központosított állami támogatás

222

b) előző évi pénzmaradvány

961

c) kamatbevételek

40

d) feladatalapú támogatás

888

e) pályázaton nyert támogatások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 103

2. Kiadások
a) bér és bérjellegű kiadások

382

ajándékutalványok

200

járulék

112

közlekedési költségtérítés

70

b) egyéb kiadások

710

egyéb készletbeszerzés

200

szolgáltatási kiadások

50

vásárolt közszolgáltatás

50

reprezentáció

255

egyéb dologi kiadás

150

adók,díjak

5

c) nyelvvizsga pályázat
d) pénzeszközátadás (működési célú)

100
56

ÁMK
karácsonyi csomag

56

egyéb támogatások
e) nemzetiségi nap, zarándoklat

250

f) Népház felújítás

605

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 103

2. számú melléklet az 3/2013.(II.27.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési bankszámla záró egyenlege

908.873,-

Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege

51.975,-

2012.évi költségvetési pénzmaradványa

960.848,-

Felhasználásának részletezése:
Céltartalék várható kötelezettségekre
Működési célú pénzeszközátadás
Nemzetiségi nap

206.000,56.000,150.000,-

Céltartalék jövőbeni kötelezettségekre

755.000,-

Népház felújítás

605.000,-

Járulék tartozás Dunafalva Önk.-nak

50.000,-

Nyelvvizsga pályázat

100.000,-

Összes felhasználás:

961.000,-

3. számú melléklet a 3/2013.(II.27.)NNÖ határozathoz
A Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
Megnevezés

Hónapok
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

összesen

12.

Bevételek
Intézményi működési

5

5

5

5

5

5

5

5

40

átvett pénzeszközök
önk.ktg-vetési támogatása és
átengedett Szja

222

880

1102

felh.célú bevételek
hitel, kötvény
előző évi záró pénzállomány
ÖSSZESEN

961

961

966

227

5

15

30

40

5

5

880

5

160

200

165

5

5

2 103

160

280

1 520

Kiadások
működési kiadások

90

84

121

működési célú pe.átad.

175
100

társadalmi és szoc.jutt.

50

100

50

100

383

383

felújítások
fejlesztések
ÖSSZESEN

15

30

40

90

134

121

160

200

598

275

160

280

2 103

Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy a Népház felúíjtása a rákötési tervvel és minden költséggel együtt
605.280,- ft-ba került. Javasolja, hogy ennek a költségnek a jóváhagyásáról hozzon a testület külön határozatot
is, mivel a tavaly évvégi határozat még nem tartalmazott pontos költséget, ott még csak arról döntött a testület,
hogy a múzeumnak , nemzetiségi irodának helyt adó részen kíván felújítást végrehajtani. Ez után megtörtént az
épületrész felmérése és arra jutott, amit egyeztetett a testületi tagokkal is, hogy a téli használhatóság miatt a
fűtés legyen megoldva, de mivel erről határozat nem született, így kéri ennek utólagos meghozatalát.
Rétfainé: Most is azt mondja mint amit megbeszéltek, ez jó cél, egyet ért.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
4/2013.(II.27.)NNÖ határozat-tervezet
Dunafalvi NNÖ Képviselő-testülete a Népház felső szintjének – nemzetiségi iroda, múzeum, vendégszoba –
fűtési rendszerre való rákötéséhez 2012. évi pénzmaradványa terhére 605.280,- ft összeget biztosít, az elnök
tagokkal előzetes egyeztetett, erre vonatkozó döntését jóváhagyja.
A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
4/2013.(II.27.)NNÖ határozat
Dunafalvi NNÖ Képviselő-testülete a Népház felső szintjének – nemzetiségi iroda, múzeum, vendégszoba
– fűtési rendszerre való rákötéséhez 2012. évi pénzmaradványa terhére 605.280,- ft összeget biztosít, az
elnök tagokkal előzetes egyeztetett, erre vonatkozó döntését jóváhagyja.
4. napirendi pont
Az elnök javasolja, hogy az előzetes előkészítés miatt döntsön a testület a falunappal egyebekötött nemzetiségi
nap időpontjáról, kéri az ezzel kapcsolatos javaslatokat.
Gálné: A polgármester úr tájékoztatása szerint ebben az évben a település fő rendezvénye az augusztusi lovas
naphoz kapcsolódik. Ennek pontos időpontja még nem ismert, mert a rendezvénynaptárba való
bekerülés még most zajlik, de az augusztus 20-a előtti hétvége a tervezett időpont.
Hágen: Mivel ekkor mozog a legtöbb ember, javasolja, az eddigiek szerint ehhez kapcsolódóan megrendezni a
nemzetiségi napot, hogy színesítse a programot és összehozza a teljes faluközösséget.
Rétfainé: Egyet ért, de ebben az időszakban sok program van, időben le kell foglalni a fellépőket.
Hágen: A költségvetésben erre a célra 150ezer ft lett beállítva. Egyet ért ezzel az összeggel a testület.
Hildné: Szerinte elég lesz, de ez függ a fellépőktől is.
Hágen: Az áprilisi ülésen még lehet módosítani, most azt javasolja, hogy az időpontről és egy hozzávetőlege
költségeről döntsön a testület, így javasolja augusztus 17-ét és 150ezer ft-t a költségekre.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
5/2013.(II.27.)NNÖ határozat
A Dunafalvi NNÖ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. augusztus 18. napján – a községi falunapi
rendezvényhez kapcsolódva – nemzetiségi napot tart, melyhez 2013. évi költségvetése terhére 150.000,- ft
összeget biztosít.
A testületi megbízza az elnököt, hogy a nemzetiségi napra egyeztessen a lehetséges fellépőkkel és a testület
következő ülésére döntéshozatalra készítse elő.
Felelős: elnök
Határidő: 2013.04.30.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Rétfainé: Javasolja, hogy ne csak a közösség elhunyt tagjairól emlékezzen meg a testület, hanem üdvözölje egy
ajándékkal az újonnan született tagokat is és legyen ebből is hagyomány, ne csak a temetőbe vitt
koszoróból. Javasolja, hogy a Winkó családnak a a gyermekszületés miatti gratulációként állítsanak
össze egy ajándékcsomagot.
Hágen: Egyet ért, maximum 10ezer ft összeget javasol erre a célra.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
6/2013.(II.27.)NNÖ határozat-tervezet
A Dunafalvi NNÖ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Winkó családnak gyermekszületés alkalmából
maximum 10.000,- ft értékben ajándékcsomagot állít össze.
Felelős: elnök-helyettes
Határidő: 2013.03.10.

A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
6/2013.(II.27.)NNÖ határozat
A Dunafalvi NNÖ Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Winkó családnak gyermekszületés alkalmából
maximum 10.000,- ft értékben ajándékcsomagot állít össze.
Felelős: elnök-helyettes
Határidő: 2013.03.10.
Az elnök kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Hild: Ismételten javasolja, hogy a testület ne csak a nyelvvizsga díjához, hanem a tanfolyam díjához is nyújtson
támogatást, mert vannak olyan esetek amikor a tanfolyamot nem tudják kifizetni.
Hágen: Úgy gondolja, hogy ezt alaposabban elő kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy át kell dolgozni a korábbi
nyelvvizsga pályázat felhívását, feltételeit.
Hild: Javasolja, hogy a következő ülésre készüljön egy erre vonatkozó tervezet. Ennek oka az, hogy van olyan
év amikor egyáltalán nincs pályázó és lehet, hogy ezzel lehetne ösztönözni a német nyelvtanulást.
Gálné: A korábbi pályázat a diákokat kívánta ösztönözni. Azoknak, akiknek jelenleg nincs tanulói, hallgatói
jogviszonyuk van egy TÁMOP-os pályázat, ami – mivel Dunafalva hátrányos helyzetű település – 2%
önrész biztosítása mellett lehetővé teszi kezdő vagy középhaladó német tanfolyam elvégzését. Ez a mai
nyelvtanulási költségek mellett jelentéktelen összeg.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
7/2013.(II.27.)NNÖ határozat
A Dunafalvi NNÖ Képviselő-testülete felkéri az elnököt és a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre
készítse el a korábbi német nyelvvizsga pályázat módosítását és feltételeinek kidolgozását abban a
tekintetben, hogy a felhívásba kerüljön bele a német nyelvtanfolyam támogatása is.
Felelős: elnök, jegyző
Határidő: 2013.04.30.
A napirendhez más észrevétel, hozzászólás nincs, az elnök megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
Kmf.
Hágen András
NNÖ elnök
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