Jegyzőkönyv
Készült: 2007. április 17-én, a Megyei Önkormányzat hivatalos helyiségében a Területi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat üléséről
Jelen vannak: Banya László, Csóka János, Illés Tibor, Jónás Zoltán, Kovács Józsefné,
Lukács Mihály, Oláh István és Rácz Tamás, az önkormányzat képviselői,
Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző, Hajdúné Gácsi Mária, a
Hivatal Pénzügyi és Beruházási Irodájának vezetője, Dr. Molnár Zoltán és Nagy Károlyné, a
Hivatal Közgyűlési Irodájának munkatársai, valamint a sajtó munkatársai.
Bejelentéssel távol: Farkas Gyula önkormányzati képviselő.
Lukács Mihály: köszönti a Területi Kisebbségi Önkormányzat tagjait, az ülés meghívottait. A
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat tagjai határozatképes
számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, az Önkormányzat ülését
megnyitja.
Javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg, amelyet az
önkormányzat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül Jónás
Zoltánt 8 igen szavazattal egyhangúlag kijelöli.
1./ Napirendi pont
Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására
Előadó: Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke
Lukács Mihály: Elmondja, hogy a Hivatal munkatársai által előkészített Szervezeti és
Működési Szabályzatot a testület tagjai megkapták, az ülés előtt pedig ki lett osztva annak a
kiegészítése.
Csóka János véleménye, hogy a Szabályzat szakszerű, részletes, minden igényt kielégítő, azt
elfogadásra javasolja.
Az előterjesztett javaslatról a testület kézfelnyújtással szavaz és 8 igen szavazattal a
Szervezeti és Működési Szabályzatot egyhangúlag elfogadva a következő határozatot hozza:
5/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló, többször módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. § (3)
bekezdése a.) pontja alapján a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a szervezeti és
működési szabályzatát.
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Erről: 1./ az Önkormányzat tagjai
2./ Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
értesülnek.
2./ Napirendi pont
Előterjesztés a 2007. évi munkaterv elfogadására
Előadó: Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke
Banya László: Egyetért a munkatervvel és azon belül a Pénzügyi Bizottságra vonatkozó
résszel, de javasolja azt a többi szakmai bizottság munkatervével is kiegészíteni.
Lukács Mihály: elmondja, hogy a bizottságok létrejötte után azoknak is meg kell határozni a
feladatát, szervezeti és működési szabályzatát, valamint munkatervét, amelyet azután bele
fognak dolgozni a most tárgyalt munkatervbe.
Az előterjesztett javaslatról a testület kézfelnyújtással szavaz és 8 igen szavazattal az
önkormányzat 2007. évi munkatervét egyhangúlag elfogadva a következő határozatot hozza:
6/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
a 2007. évi munkaterv elfogadásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi munkatervét
a melléklet szerint elfogadja.
Erről: l./ az Önkormányzat tagjai,
2./ Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
értesülnek.
3./ Napirendi pont
Előterjesztés a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodásról
Előadó: Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke
Jónás Zoltán: elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadta. A bizottságok megalakulása után az együttműködés egyéb területei is
megfogalmazhatóak lehetnek.
Hajdúné Gácsi Mária, a Hivatal Pénzügyi és Beruházási Irodájának vezetője elmondja, hogy
ez az együttműködési megállapodás az államháztartási törvény szerint a gazdálkodási
feladatokra vonatkozik. A Pénzügyi Bizottság ülésén az vetődött fel, hogy ha megalakulnak a
szakmai bizottságok, akkor az egyéb területeken is szükségszerű lesz az együttműködés,
amely folyamatosan kialakul.
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Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző az együttműködés legjobb biztosítékának tartja, hogy
Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke a Megyei Közgyűlés üléseire tanácskozási joggal
rendszeresen meg lesz hívva, ezáltal a szoros együttműködés minden szakmai területen
biztosítva lesz.
Lukács Mihály: úgy gondolja, hogy a munka hatékonyságához a Hivatal szakemberei – mint
az előterjesztések mutatják – nagy segítséget nyújtanak, amelyet meg is köszön a szakmai
stábnak. Az együttműködés mellett a munkához más feltételek is szükségesek, pl. tárgyi,
anyagi feltételek. Ezek biztosításáról is folyamatos tárgyalás, egyeztetés folyik. Az irodák,
minden infrastruktúrával rendelkezésre állnak, a személyi feltétel megteremtése is
folyamatban van.
Az együttműködési megállapodás elfogadásáról a testület kézfelnyújtással szavaz és 8 igen
szavazattal azt egyhangúlag elfogadva a következő határozatot hozza:
7/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
a Megyei Közgyűléssel történő megállapodásról
a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Törvény 66. §-a és 68. §. (3) bekezdése alapján az önkormányzatok közötti együttműködésre
vonatkozó szabályokat a mellékelt megállapodás szerint hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke
Erről: l./ a Megyei Közgyűlés tagjai,
2./ a Kisebbségi önkormányzat tagjai,
3./ Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
értesülnek.
4./ Napirendi pont
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: én vagyok
Lukács Mihály elmondja, hogy a jelenlegi költségvetés a Kisebbségi Önkormányzat részére
biztosított pénzeszközt – a 480 ezer Ft-ot – tartalmazza, amelyet nagyon kevésnek tart. A
megyei főjegyzővel történt egyeztetés alapján talán lehetőség lesz ennek a Kormány által
történő kiegészítésére, de ez akkor sem lesz nagy összeg. Az összeget úgy minősíti, hogy
„éhen halni sok, jóllakni pedig kevés.” A működéshez ennél jóval nagyobb forrás lenne
szükséges. Reménykedik abban, hogy ez még fog változni.
Banya László szól arról, hogy a 480 ezer forinton kívül van 200 ezer forint elnöki keret,
amely még hozzá lesz téve, annak felhasználásáról az önkormányzat elnöke dönthet majd. Így
elfogadja a költségvetést.
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Lukács Mihály elmondja, hogy a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a megyében
lévő 42 helyi kisebbségi önkormányzat munkáját kell segíteni. Ennek szervezése, az
érdekképviselet mind költségigényes. Az elnöki keret felhasználását majd az önkormányzat
határozza meg, erre lehet javaslatot tenni.
Rácz Tamás elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadta ezt a költségvetést.
Az önkormányzat részére központilag biztosított összeget megalázónak tartja, de bízik abban,
hogy a Megyei Közgyűlés elnöke – ígéretét betartva – lehetőséget talál a források bővítésére.
Illés Tibor hangsúlyozza, hogy a pénzügyi lehetőségek adottak, most csak ennek tervezéséről
lehet dönteni, ebben az évben ebből lehet gazdálkodni. Ő is bízik a Megyei Közgyűlés
elnökének támogatásában.
Hajdúné Gácsi Mária a Hivatal Pénzügyi és Beruházási Irodájának vezetője ismerteti a
határozatban lévő 7./ pontot, amely a működési célú pénzeszköz szigorú pénzügyi
elszámolását szabályozza, behatárolja.
Lukács Mihály természetesnek tartja, hogy szabályozva lesz a pénzfelhasználás.
Hangsúlyozza, hogy a pénz fontos a működéshez, de nem minden pénzkérdés. Az érdemleges
munkát, az oktatást, a cigányság önszerveződését, érdekképviseletét, az egészségügyi ellátást
tartja fontosnak. Komolytalannak tartja, hogy a kisebbségi önkormányzatok számára a
törvényi lehetőséget, a jogokat biztosítják, a működéshez szükséges forrásokat azonban nem.
El kell kezdeni dolgozni, aztán bízni kell abban, hogy más pénzügyi lehetőségek is adódnak.
A 2007. évi költségvetés elfogadásáról a testület kézfelnyújtással szavaz és 8 igen szavazattal
azt egyhangúlag elfogadva a következő határozatot hozza:
8/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzata az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény alapján a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) A bevételek és a kiadások főösszege 480 ezer Ft, amelyet az 1. sz. melléklet részletez.
2.) A bevételi főösszeg a központi költségvetési támogatásból származó központosított
előirányzatot tartalmazza.
3.) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatai
–
–

dologi kiadások
működési pénzeszközátadás

280 ezer Ft
200 ezer Ft.
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4.) A kiemelt előirányzatokon belül a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
vállalhat kötelezettséget.
5.) A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodási feladatok lebonyolításának részletezését
a Megyei Önkormányzat és a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti
megállapodás tartalmazza.
6.) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat hatásköre.
7.) Az államháztartásról szóló törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetésből
támogatott szervezetek, illetve személyek a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű
felhasználásáról elszámolni kötelesek, amelyet a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenőrizni.
Erről: l./ Lukács Mihály elnök
2./ Rácz Tamás elnökhelyettes
3./ Jónás Zoltán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
4./ Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
5./ Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
6./ Hajdúné Gácsi Mária, a Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
értesülnek.
1. sz. melléklet
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzata
2007. évi költségvetési terve

Sorszám
Megnevezés
1.
Központosított előirányzat
BEVÉTELEK
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3.
Dologi kiadások
- készletbeszerzés (irodaszer, könyv, folyóirat)
- egyéb készletbeszerzés
- szolgáltatások
- ÁFA
- belföldi kiküldetés
- reprezentáció
4.
Működési célú pénzeszközátadás
KIADÁSOK
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adatok ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat
480
480
0
0
280
30
20
60
22
143
5
200
480

5./ Napirendi pont
Előterjesztés a bizottsági tagok megválasztására
Előadó: Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke
Lukács Mihály elmondja, hogy az ülés előtt mindenki megkapta a bizottsági tagokra
vonatkozó előterjesztést, mindenki tekintse át a javaslattétel előtt. Nagyon fontosnak tartja a
bizottságok működését, amelyek a megyében élő 35 ezer cigány lakos érdekeit képviselniük
kell. Ismerteti az előterjesztésben foglalt javaslatokat.
Az előterjesztésben foglaltakkal ellentétben javasolja, hogy az Oktatási Bizottság elnöke
Banya László legyen.
Illés Tibor látva a bizottságok összetételét kifogásolja, hogy a Csóka János és a Jónás Zoltán
több bizottságot is vezet. Érdeklődik, hogy nem lehet-e úgy elosztani a bizottságok vezetését,
hogy egy ember csak egy bizottság vezetője legyen. Úgy tartaná demokratikusnak, más is tud
bizottságot vezetni.
Lukács Mihály felkéri az önkormányzat képviselőit, hogy amennyiben úgy látják jónak
tegyenek javaslatot a bizottság elnöki posztok betöltésére.
Banya László ugyanebből a megfontolásból javasolja, hogy a Területfejlesztési Bizottság
elnöke Oláh István, a Sport és Kulturális Bizottság elnöke pedig Illés Tibor legyen.
Kéri, hogy a külső tagok megválasztásánál ne a politikai elv érvényesüljön, az önkormányzat
képviselői is tehessenek személyi javaslatot.
Lukács Mihály tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottságokba tagként javasolt
kisebbségi önkormányzati képviselők személyes érintettségüket bejelentették, az előzetes
egyeztetés alapján a szavazásban részt kívánnak venni.
A testület döntését a szavazásból való kizárásról senki nem kezdeményezi.
Először a módosító indítványokat teszi fel szavazásra:
- Oláh Istvánnak a Területfejlesztési Bizottság elnökévé való jelölését 2 igen szavazattal 6
tartózkodás mellett nem támogatja a testület,
- Illés Tibornak Sport és Kulturális Bizottság elnökévé való jelölését 3 igen szavazattal 5
tartózkodás mellett nem támogatja a testület,
- Banya Lászlónak az Oktatási Bizottság elnökévé való jelölését 6 igen szavazattal 2
tartózkodás mellett elfogadja a testület,
Javasolja, hogy külön szavazzon a testület bizottságok elnökeiről és külön a bizottságok
tagjairól.
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Először a Területfejlesztési Bizottság elnökéről és tagjairól szavaz a testület.
A Területfejlesztési Bizottság elnökének Jónás Zoltánt az önkormányzat 5 igen és 2 nem
szavazattal 1 tartózkodás mellett megválasztotta.
A Bizottság képviselő tagjává Csóka Jánost, Farkas Gyulát, Illés Tibort, nem önkormányzati
képviselő tagjává Balogh Ernőt, Illés Róbertet, Murzsa Miklósnét és Varga Gyulát a testület 8
igen szavazattal megválasztotta.
Másodszor az Oktatási Bizottság elnökéről és tagjairól szavaz a testület.
Az Oktatási Bizottság elnökének Banya Lászlót az önkormányzat 6 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett megválasztotta.
A Bizottság képviselő tagjává Illés Tibort, Csóka János és Kovács Józsefnét, nem
önkormányzati képviselő tagjává pedig Nagyhajú Ferencet, Nagy Elemért, Rónavölgyi
Sándort és Lukács Károlyt a testület 8 igen szavazattal megválasztotta.
Harmadszor a Foglalkoztatási Bizottság elnökéről és tagjairól szavaz a Testület.
A Foglalkoztatási Bizottság elnökének Jónás Zoltánt az önkormányzat 3 igen, 3 nem
szavazattal 2 tartózkodás mellett nem választotta meg.
Rácz Tamás a Foglalkoztatási Bizottság elnökéül Illés Tibort javasolja megválasztani.
Illés Tibornak a Foglalkoztatási Bizottság elnökévé való megválasztását 7 igen szavazattal, l
tartózkodás mellett elfogadja a testület.
A Bizottság képviselő tagjává Csóka Jánost, Farkas Gyulát és Jónás Zoltánt, nem
önkormányzati képviselő tagjává pedig Bordács Jánosnét, Nagy Arankát, Mohácsi Jánost és
Oláh Pált a testület 8 igen szavazattal megválasztotta.
Negyedszer az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökéről és tagjairól szavaz a Testület.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Kovács Józsefnét az önkormányzat 6
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megválasztotta.
A Bizottság képviselő tagjává Csóka Jánost, Farkas Gyulát és Oláh Istvánt, nem
önkormányzati képviselő tagjává pedig Csömör Évát, Farkas Ferencet, Ferenczi Jánosnét és
Miléné Herceg Elvirát a testület 8 igen szavazattal megválasztotta.
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Ötödször a Sport és Kulturális Bizottság elnökéről és tagjairól szavaz a Testület.
A Sport és Kulturális Bizottság elnökének Csóka Jánost az önkormányzat 7 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett megválasztotta.
A Bizottság képviselő tagjává Banya Lászlót, Illés Tibort és Kovács Józsefnét, nem
önkormányzati képviselő tagjává pedig Bódi Mihályt, Budai Ernőt, Galyas Gyulánét és
Szarka Imrénét a testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megválasztotta.
A bizottságok megválasztásáról a testület a következő határozatokat hozza:
9/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
a Területfejlesztési Bizottság tagjai megválasztására
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a Területfejlesztési Bizottság
Elnökévé:
Jónás Zoltánt
Képviselő tagjává: Csóka Jánost
Farkas Gyulát
Illés Tibort
Nem önkormányzati képviselő tagjává:
Balogh Ernő kenderesi,
Illés Róbert tiszaigari,
Murzsa Miklósné jászjákóhalmai,
Varga Gyula mezőtúri lakost
megválasztja.
Erről:

1./ a Bizottság tagjai
2./ Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

értesülnek.
10/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
az Oktatási Bizottság tagjai megválasztására
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
az Oktatási Bizottság
Elnökévé:
Banya Lászlót
Képviselő tagjává: Csóka Jánost
Illés Tibort
Kovács Józsefnét
Nem önkormányzati képviselő tagjává:
Nagyhajú Ferenc cibakházai,
Nagy Elemér nagykörüi,
Rónavölgyi Sándor újszászi,
Lukács Károly tiszapüspöki lakost
megválasztja.
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Erről:

1./ a Bizottság tagjai
2./ dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

értesülnek.
11/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
a Foglalkoztatási Bizottság tagjai megválasztására
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a Foglalkoztatási Bizottság
Elnökévé:
Illés Tibor
Képviselő tagjává: Csóka Jánost
Farkas Gyulát
Jónás Zoltán
Nem önkormányzati képviselő tagjává:
Bordács Jánosné kunhegyesi,
Nagy Aranka tiszaszőlősi,
Mohácsi János abádszalóki,
Oláh Pál jászárokszállási lakost
megválasztja.
Erről:

1.) a Bizottság tagjai
2.) dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

értesülnek.
12/2007. (IV.17.)TCKÖ határozat
az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai megválasztására
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
az Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnökévé:
Kovács Józsefnét
Képviselő tagjává: Csóka Jánost
Farkas Gyulát
Oláh Istvánt
Nem önkormányzati képviselő tagjává:
Csömör Éva tiszafüredi,
Farkas Ferenc pusztamonostori,
Ferenczi Jánosné tiszaszentimrei
Miléné Herceg Elvira túrkevei lakost
megválasztja.
Erről:

1.) a Bizottság tagjai
2.) dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

értesülnek.
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13/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
a Sport és Kulturális Bizottság tagjai megválasztására
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a Sport és Kultúrális Bizottság
Elnökévé:
Csóka Jánost
Képviselő tagjává: Banya Lászlót
Illés Tibort
Kovács Józsefnét
Nem önkormányzati képviselő tagjává:
Bódi Mihály csépai,
Budai Ernő tiszaörsi,
Galyas Gyuláné kisújszállási,
Szarka Imréné nagyiváni lakost
megválasztja.
Erről:

1./ a Bizottság tagjai
2./ Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző

értesülnek.
Lukács Mihály elmondja, hogy a bizottságok külsős tagjaira még lehet a későbbiekben
javaslatot tenni.
A most megválasztott önkormányzati képviselő bizottsági tagok a testület alakuló ülésén az
esküt már letették, a nem önkormányzati képviselő tagok pedig az ezt követően egyeztetett
időpontban teszik le.
A megválasztott bizottsági tagoknak mind a maga, mind a testület nevében gratulál,
munkájukhoz sok sikert kíván.
6./ Napirendi pont
Előterjesztés megyei bírósági ülnök megválasztására
Előadó: Lukács Mihály, az önkormányzat elnöke
Az írásos előterjesztés alapján a testület Illés Róbertet a Megyei Bíróság ülnökévé 8 igen
szavazattal, egyhangúlag megválasztja és a következő határozatot hozza:
14/2007. (IV.17.) TCKÖ határozat
megyei bírósági ülnök megválasztásáról.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Megyei
Bíróságra
Illés Róbert, Tiszaigar, Széchenyi u. 17.
lakost bírósági ülnöknek megválasztja.
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Erről:

1./ Illés Róbert lakóhelyén
2./ a Megyei Bíróság elnöke

értesülnek.
A bírósági ülnöknek megválasztott Illés Róbert tiszaigari lakos az esküt leteszi.
Lukács Mihály átadja Illés Róbert részére a megbízólevelet, megbízatásához gratulál.
Banya László információt kér arról, hogy milyen stádiumban van a majd a megyeházán
dolgozó adminisztrátor felvétele.
Lukács Mihály elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal. Ígéretet
kapott egy főállású dolgozó minimálbéren történő felvételére, azt azonban több tényező miatt
is kikötötték, hogy csak szolnoki illetőségű dolgozót lehet választani, hogy útiköltségeket ne
kelljen számára fizetni. Ki fogják közvetíteni az ismert feltételekkel a munkát vállaló
embereket.
Rácz Tamás egyetért az alkalmazás feltételeivel, az a véleménye, hogy több jelentkező esetén
élvezzen előnyt aki cigány származású, ha van ilyen.
Illés Tibor csatlakozik az előtte szóló véleményéhez.
Lukács Károly, mint az Oktatási Bizottságba megválasztott nem önkormányzati képviselő
tag megköszöni a testület bizalmát, a bizottságokba bekerülteknek sok sikert kíván a
munkához.
Jónás Zoltán érdeklődik a következő ülés időpontjáról, amelyre Lukács Mihály még nem
tud határozott választ adni, annak időpontjáról a testület tagjai értesítést fognak kapni.
Rónavölgyi Sándor, aki szintén az Oktatási Bizottságba lett megválasztva megköszöni a
bizalmat és elmondja, hogy minél előbb szeretné elkezdeni a bizottsági munkát.
Lukács Mihály megállapítja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat feladatát elvégezte.
Megköszöni a testületi tagok és meghívottak részvételét, az ülést berekeszti.

Kmf.

Lukács Mihály sk.
a Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Jónás Zoltán sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

