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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. július 18-án 15.30 órakor 

megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Antalné Varga Katalin intézményvezető 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központvezető, családsegítő 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó 

Jónás Jácint körzeti megbízott 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 15.30 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott 

vendégeket Csóriné Botyánszki Ágnes polgármestert, Antalné Varga Katalin intézményvezetőt, 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központvezető, családsegítőt, Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi 

főelőadót és Jónás Jácint körzeti megbízottat. A jelenléti ívből megállapította, hogy a megválasztott 

4 képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta, jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Rácz Tamás képviselőt javasolja. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a meghívóban feltüntetett 

napirendi pontokat fogadják el. Kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázat 

benyújtásával kapcsolatos előzetes egyeztetés és megbeszélés 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázat 

benyújtásával kapcsolatos előzetes egyeztetés és megbeszélés 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az első napirendi pontunk a TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok pályázat benyújtása, amelyben a polgármester asszony 

véleményét szeretném kikérni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Minden pályázat benyújtást támogatok, ami a település 

hasznára válik. A kérdés minden egyes pályázat esetében az, hogy mennyi munkát igényel az adott 

pályázat és az elnyerhető összeg mekkora. A pályázatot nagyjából átfutottam, amelyből kiderült, 

hogy ebben az esetben a pályázatot vagy csak a települési önkormányzat vagy csak a nemzetiségi 

önkormányzat nyújthatja be, együttműködésre nincs lehetőség. A pályázat a megelőzésről szól, a 

községünk területén elsősorban szemléletváltásra lenne szükség. A pályázatban meghatározott célok 
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megvalósítása során gondot okozna előre láthatóan a településen élők motiváltságának hiánya. A 

témák, azaz a dohányzás, alkoholizmus, drog, nehezen megközelíthető és az a tény, hogy az 

emberek a pénztelenség tényének pillanatnyi feledése érdekében menekülnek ezekhez a káros 

szenvedélyekhez. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: A nemzetiségi önkormányzat milyen lehetőségeket lát a 

pályázatban? 

Rácz Tamásné elnök: A pályázatban a családi életre való felkészítés témakör ragadta meg 

elsősorban a figyelmemet, mivel a község fiataljai túlzottan hamar kezdenek élettársi kapcsolatot, 

szinte már állandósul az, hogy az általános iskola 8. osztályának az elvégzése után a kiskorúak még 

a nyár folyamán összekötik az életüket valakivel, amely leggyakrabban egy életre szóló 

kötelezettséget, azaz a gyermekvállalást is magába foglalja. Ezen mindenképpen változtatni kell. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Az lett volna elsősorban a kérdésem, hogy az elképzeléseket, 

miként fogják megvalósítani, hiszen erről szól a pályázat. Az embereket a lakóházaikban keresik fel 

vagy egy teremben előadások segítségével. Azt is el kell dönteni, hogy a lakosság, mely rétegét 

szeretnék megcélozni ezzel a pályázattal. 

Rácz Tamásné elnök: A 7. és 8. osztályos tanulókat elsősorban, az előadásokat pedig az iskolában 

vagy a közösségi házban tarthatnánk. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: A korcsoport nincs 

meghatározva. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A pályázat céljai rendezvények, vetélkedők, táborok stb. 

megrendezése által is megvalósíthatók. Több mindenre van lehetőség, például egy foci csapatra, 

elsősegélynyújtást végző csoportok kialakítására és versenyeken való támogatására, a DADA 

program szélesebb körben való megismertetésére stb. Sok ötlet és elképzelés van, de elsősorban azt 

kell eldönteni a község szinterei közül, melyik legyen. Véleményem szerint a község számára a 

legjobb a települési szintér lenne, de erre csak a fenntartó pályázhat. Meghatározó a pályázatban a 

település egészség terve, amelynek megfelelően fel kell mérni az igényeket, és ennek megfelelően 

kell elkészíteni a pályázatot. A községnek van egészségterve? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Sajnos nincs a községnek egészségterve. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az egészségterv az aktuális lakossági problémák 

felméréséről szól, amelyet orvosolhatunk a cselekvési terv kidolgozásával és megvalósításával. A 

felmérések beindítása, a területek kiválasztása után már 3 évre megtervezhető a működés, a 

program megvalósítása. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Tehát mindenféleképpen 

kutatással kell kezdeni a pályázatot. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az Alapszolgáltatási Központ felújítására is 

benyújtottunk egy pályázatott, plusz tevékenységet vállunk, de mi sem mertük az alkohol és drog 

problémákkal küzdőket felvállalni, hiszen szégyenlik magukat. Nagyon nehéz így foglalkozni 

velük, kezelni őket. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Igen, aki bevallja a szenvedélyét, 

azt már kezelik. A dohányzásról leszoktatás viszont jó ötlet. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A dohányzás elektromos berendezésekkel kezelhető, de a 

legfontosabb, hogy az egyénnek kell eldöntenie, hogy nem akar dohányozni. Ez nagyon jó lenne a 

lakosság számára, hiszen nagy százalékban vannak a dohányzók, és anyagi segítséget jelentene. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Vetélkedőket, elbeszélgetéseket 

és önismereti tréninget kellene tartani, mivel nagyon kevesen jönnek az előadásokra, ha a 

dohányzásról van szó. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Anyagi segítség is ez számukra, hiszen 22.800,- Ft-ból 

élnek és 1 dohányos napi 1 doboz cigarettát elszív így még 1 hónapra sem elég a jövedelmük. A 

dohánytermékek árát pedig folyamatosan emelik. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Igen, és az alkoholtartalmú italok árát is emelik. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egészséges életmód témakör is jó lenne. 
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Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Igen, de a gyümölcs és zöldség 

nem elég tápláló. A rászorult embereknek laktató és olcsó élelemre van szükségük. 

Rácz Tamásné elnök: A lelki egészség megőrzése is nagyon fontos. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Igen, talán a legfontosabb. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A pályázatnál az a lényeg, hogy valaki felvállalja érte a 

felelősséget és folyamatosan dolgozzon vele és figyelemmel kísérje. Az önkormányzatnál pályázat 

író cégek végzik a munkát, ennek ellenére rengeteg munka van egy-egy pályázattal. 

Rácz Tamásné elnök: A TÁMOP pályázat, úgy látszik nem fog a mi költségvetésünkbe beleférni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ezek a pályázatok utófinanszírozottak, tehát az 

elképzelések megvalósítása után kerül kifizetésre a tényleges költség. Nagyon nehéz, de ha már 50 

dohányost leszoktatunk már az is jó eredmény. A droggal vagy a ,,fiatalok az élet küszöbén - Fék” 

programmal kapcsolatos előadások is nagyon kellenének. Azt javaslom, hogy olvassuk át még 

egyszer a pályázatott és 2 hét múlva az elnök asszonnyal átbeszéljük. 

Rácz Tamásné elnök: Elnézést, hogy mindenkit összehívtam, de még nem csináltam ilyet és nem 

tudom, hogy hogyan működik, a kedves vendégek véleményét és tanácsait szeretném felhasználni. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A DADA program is elakadt, pedig nagyon jó lenne. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Nincs csak 1 DADA előadónk, és annak is vannak még más 

feladatai is, ezért van, hogy én csinálom. Fontos kérdések a pályázatban megfogalmazott témák, de 

ennek megvalósításához személyi és anyagi dolgok is kellenek, amelyeket az utófinanszírozottság 

miatt meg kell előlegezni. Az mindegy, hogy a kisebbségi vagy a települési önkormányzat csinálja, 

az előadóknak fizetni kell és a hallgatóságot is valamivel meg kell nyerni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen, ami odacsábítja a hallgatóságot és a száraz tényeket 

is örömmel meghallgatják. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: A közelmúltban volt a közbiztonsági nap, amely nagyon jól 

sikerült a látványos kutyás és motoros bemutatónak köszönhetően. Tehát kell valami, ami a 

lakosságot az előadásra vonzza, azaz felhívja rá a figyelmet. Általában ezek a figyelemfelkeltésre 

szolgáló tényezők a költségvetést is megterhelik. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Át kell nézni még egyszer a pályázatott. Neki kell ülni. 

Rácz Tamásné elnök: Ezért szerettem volna erről beszélni, hiszen a kedves vendégeknek nagyobb a 

tapasztalatuk a pályázat benyújtással kapcsolatban. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Két hét múlva megbeszélhetjük a pályázatot, de már elképzelések 

és a korcsoport kiválasztása is szükséges. 

Rácz Tamásné elnök: Melyik korcsoportot lenne érdemes célul kitűzni? 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Vegyes korcsoportot is lehet 

választani, de akkor nehezebb. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Három szintér közül lehet választani, települési, 

bölcsödei/óvodai és egyéb, célcsoportspecifikus. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Meddig lehet a pályázatott benyújtani? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: A pályázat 2012. szeptember 14-ig lehet benyújtani, de 

szükség van az egészségtervre is az elkészítéshez. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akkor már nincs sok idő és az egészségtervet el kell 

készíteni, ami biztos költséges. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Javaslom, hogy 5-6 ember csinálja a pályázatott, akiken számon 

lehet majd kérni a pályázat alakulását. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Akit beírunk a pályázatba, az lesz a felelős. 

Rácz Tamásné elnök: A pályázat ismertetése miatt hívtam meg Horváth Borbálát, de sem ő, sem a 

kollégája Bangó János nem tudott eljönni az ülésre. Megpróbálom a következő ülésre is meghívni 

őket. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Addigra meg kell érdeklődni, mennyibe kerül az 

egészségterv elkészítése. 

Rácz Tamásné elnök: Tehát másfél év kell, hogy a befektetett pénz visszajöjjön, de várhatóan nem 

lehet a pályázattal nagy sikert elérni. Az egész falut úgysem tudjuk beszervezni. 
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Jónás Jácint körzeti megbízott: Nem lehet így hozzáállni, de pénz nélkül nem megy és a 

minősséget csak azzal lehet biztosítani. Például a ráróspusztai táborozás is igen komoly összegbe 

került. 

Rácz Tamásné elnök: A pályázat kapcsán a tábor is nagyon jó ötlet. 

Rácz Tamás képviselő: A pályázat benyújtásához a nemzetiségi önkormányzatnak minimum 2 

millió forint kellene. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Szerintem maradjunk annyiban, hogy a jövő héten 

csütörtökön beszélünk a pályázatról. Addigra megérdeklődjük az egészségterv árát is. 

Rácz Tamásné elnök: Ki készítheti el az egészségtervet? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az egészségtervet szakértő készíti el. 

Rácz Tamásné elnök: Még egy jó erős hónap van a pályázat benyújtásáig. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó: Igen, a határidő 2012. szeptember 14-én van, nagyon 

kevés az idő. 

Rácz Tamásné elnök: Megvalósítási tervet is kell készíteni. Nem volt időm és nagyon gyorsan 

átfutottam, de nem figyeltem, hogy utófinanszírozott.  

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Könnyített elbírálású a pályázat. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Ez azt jelenti, hogy könnyen el 

lehet nyerni, azaz nagyobb az esély. 

Rácz Tamás képviselő: 3 évig kell fenntartani a tevékenységet. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Igen és a költségvetésbe is be kell tervezni. 

Radics Gábor képviselő: Véleményem szerint a nemzetiségi önkormányzat ezt a pályázatot nem 

tudja felvállalni, mert nincs elég tőkénk a megvalósításához, valamint a lakosság sem 

együttműködő, csak a falu- és romanap kelti fel a figyelmüket. 

Rácz Tamásné elnök: Nem adhatjuk fel. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Vannak még más pályázatok is nem kell feladni, csak figyelemmel 

kell kísérni a meghirdetésüket és a megfelelőt kell kiválasztani. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az életmód tábor is nagyon jó ötlet, de nem tudjuk, hogy 

a pályázat keretébe még belefér-e. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A 8. osztályból kikerülő fiatalokkal kellene foglalkozni, 

mert már nem tartoznak sehová. 

Rácz Tamásné elnök: Szerintem 7. osztálytól kellene figyelni rájuk. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Szerintem pedig 6. osztálytól. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Az sem jó, ha túl nagy 

korosztályt ölel át, hiszen eltérő életkorúaknak különböző programok kellenek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ötletteltünk egy kicsit, a jövő héten megbeszéljük az 

elnök asszonnyal és 2 hét múlva pedig ismét találkozunk. 

Rácz Tamásné elnök: Véleményem szerint a nemzetiségi önkormányzat nem tudja megvalósítani 

és így nem is nyújt be pályázatot, próbálja meg a települési önkormányzat. A és B komponens is 

van. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: B komponens nincs. 

Rácz Tamás képviselő: Hogyan lehetne ösztönözni a 16-25 éveseket? 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Az időseknél lehetne sószoba. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Szécsényben is van az óvodában. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Nagyon sok a légúti megbetegedés. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Van ilyen lehetőség is vagy csak előadások? 

Antalén Varga Katalin intézményvezető: Testmozgás ösztönzése. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az óvoda pincéjében jó is lenne a sószoba. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Konditerem a fiataloknak. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Az egészségtervet kellene megtudni, és hogy milyen 

hosszú a projekt. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: 3 évig fenn kell tartani. 

Rácz Tamásné elnök: 1 év van a megvalósításra. 
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Rácz Tamás képviselő: Programokat kell szervezni. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Pénz nélkül is kell működtetni. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó: A konditerem hosszú távú. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Nagy sportcsarnokot kellene építeni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 10 millió forintból? 

Rácz Tamás képviselő: Nem drága a konditerem. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A konditeremben az eszközök a drágák. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Helyet könnyű találni. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Uszoda vagy lovaglás is nagyon jó lenne a községben. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Nem rossz ötlet, de ifjúsági ház is lehetne. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Közösségi ház már van a községben, de sajnos csak az 

iskolás gyerekek járnak, a falu többi lakója nem igazán veszi igénybe. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Mivel lehetne őket megszólítani? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nem tudjuk. 

Rácz Tamásné elnök: Zavar, hogy a gyerekek kint vannak este is az utcákon. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Elsősorban a szülő a gond. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Igen, már én is többször 

tapasztaltam, hogy a szülő nem akarja, hogy iskolába menjen a gyermek és így nem is megy. 

Leggyakrabban férjhez mennek. A 9. osztályosokkal van a legtöbb baj, általában 15-től 18 éves 

korig járnak a gyerekek. A szülő is tud róla, hogy a gyerek nem megy iskolába. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: 18 éves korig a szülő felelőssége, hogy a gyerek iskolába 

járjon. 

Rácz Tamás képviselő: Sok gondjuk van a szülőknek. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Nagy a szegénység. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: A családi pótlékok 

felfüggesztésével még kevesebb lesz a pénz. 

Rácz Tamás képviselő: Ha nincs cipője a gyereknek, nem mehet iskolába, ha nem megy, elveszik a 

családi pótlékot és még kevesebb pénzük lesz. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: A védelembe vétellel sem javul a 

középiskolákba járások aránya, hiszen az eseti gondnok ugyanúgy felhasználhatja a családi 

pótlékot, mint a szülő. 

Rácz Tamás képviselő: Egy hét alatt meglehet az 50 óra. 270 napot jár és 5 nap alatt meglehet az 50 

óra igazolatlan hiányzás. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: A rendőri igazoltás során kiderül, hogy a gyereknek iskolába 

kellene lenni, a rendőr visszaviheti az iskolába a gyereket. 

Holecz Sándorné Alapszolgáltatási Központ vezető, családsegítő: Igazat adok a törvénynek, 

másképp nem lehet. 

Radics Gábor képviselő: A rendőrök sem bírnak mindent. 

Rácz Tamás képviselő: Sokszor 1-1 órából tevődnek össze az igazolatlanok. 

Rácz Tamásné elnök: Hol rontottuk el? 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Mi szülők rontottuk el a gyerekeinket.  

Rácz Tamásné elnök: Akkor jövő héten csütörtökön még beszélünk a pályázatról a polgármester 

asszonnyal. 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Július elején a gyerekekkel táborozni voltunk a ráróspusztai táborban, sokat 

fejlődtek a gyerekek. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Jól érezték magukat a gyerekek? 

Rácz Tamásné elnök: Igen, de volt, aki előbb hazajött. Pedig minden nap beszélt a szüleivel és a jó 

programok sem kötötték le a figyelmét. 
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Jónás Jácint körzeti megbízott: Hiányoztak nekik a szüleik. 

Antalné Varga Katalin intézményvezető: Akik korábban hazajöttek, nem voltak benne az 

újságban? 

Rácz Tamásné elnök: Igen ők ki maradtak ebből. Voltunk a Parlamentben, vízibuszon utaztunk, 

állatkertben jártunk, 3D-s mozi filmet néztünk, Gigi fogadott minket, rengeteg érdekes program 

volt. Minden étkezés alkalmával sok gyümölcsöt kaptak a gyerekek és nagyon jók voltak az étkek 

is. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: A rendőrök is képviseltették magukat. 

Rácz Tamásné elnök: Igen, és a VPOP fegyveresei is bemutatót tartottak. 

Rácz Tamásné elnök: Együttműködési megállapodást kötöttünk a Polgári Szécsényért 

Alapítvánnyal. Javaslom a megerősítését. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

30/2012. (VII.18.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott a Polgári Szécsényért Alapítvánnyal (3170 Szécsény, Rákóczi út 78.) 

kötött együttműködési megállapodást elfogadja és megerősíti. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A táborba is az ő segítségük által jutottunk be. A feladatalapúról még nincs 

semmi információnk? 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi főelőadó: Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de az egyik 

honlapon már megtaláltuk valószínűleg 1.072.625,- Ft lesz a támogatás. 

Rácz Tamásné elnök: Jótékonysági bált szerveznek Diósjenőn az egyik endrefalvai kislánynak, 

hiszen daganatos betegsége igen súlyos. Szeretnénk a rendezvény szervezésében segíteni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: A feladatalapú támogatást mire kívánja az önkormányzat 

felhasználni? 

Rácz Tamásné elnök: 600.000,- Ft-ot szeretnénk elkülöníteni az idén is megrendezésre kerülő 

Romanapra, az iskolát, óvodát és az idősek klubját szintén támogatni szeretnénk, és a fennmaradó 

összeget pedig a jövő évre szeretnénk meghagyni. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Figyelembe kell venni a rendezvény szervezésekor, hogy 

a községnek nincsenek közmunkásai, ezért a focipálya rendbetétele a nemzetiségi önkormányzatra 

hárul 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök a nyilvános ülést 16.00 órakor 

bezárta, az ülés zárt ülés keretén belül folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


