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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2017. december 15-én 9:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Fórizs Antal elnök, Patai Sándor elnökhelyettes, Fórizs Antalné testületi tag 

 

László Klaudia aljegyző 

 

Fórizs Antal elnök 

Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat képviselőit, László Klaudia aljegyzőt, a 

Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel három fő 

képviselő-testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Fórizs Antalnét, amennyiben a 

képviselő-testületnek nincs ellenvetése. A meghívó nyolc napirendi ponttal került kiküldésre. 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy napirend módosításra vagy egyéb napirendi pont 

felvételére van-e javaslat? Amennyiben nincs, a képviselő-testület tudomásul vette a napirendet. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Első napirendi pont beszámoló az aktuális eseményekről. 2017. szeptember 18-án felkerestük a 

Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Kirendeltségét, akik ruha adománnyal segítették 

önkormányzatunkat. Az adomány az önkormányzatunk közfoglalkoztatottai között került 

szétosztásra. 2017. október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére koszorút 

helyeztünk el Pongrátz Gergely mellszobránál, illetve Csányi Sándor emléktáblája előtt. 2017. 

november 10-én Csányi kiállítást szerveztünk a Győry-kastély kiállítótermében. A kastély előtt 

megrendezett adventi programokhoz hozzájárultunk különféle édességgel, gyümölccsel. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Második napirendi pont a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodás elfogadása. A megállapodást elfogdásra javasolta a Pénzügyi 

Bizottság. A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2017. november 16-i ülésén 

döntött arról, hogy a megyében működő roma települési nemzetiségi önkormányzatokkal 

együttműködési megállapodást kíván kötni a tevékenységének megismerése, a közös célkitűzések 

meghatározása és a feladatok végrehajtásának összehangolása érdekében. A megállapodás 
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megkötése nagyon jó dolog, mivel általa a hagyományainkat, anyanyelvünket ápolni, fejleszteni 

tudjuk, kapcsolatot tudunk kialakítani hasonló szervezetekkel. Kérem a képviselő-testület tagjainak 

a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Fejér 

Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 

megállapodást. Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Harmadik napirendi pont beszámoló a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló 

igazolás bemutatásának megtörténtéről. A képviselő-testület 2017. július 21-i ülésén választotta 

meg Patainé Jánoczki Vivient a Pénzügyi Bizottság külső tagjának. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta 

a napirendet. 

 

Fórizs Antalné testületi tag 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság megvizsgálta Patainé Jánoczki 

Vivien által bemutatott igazolást és megállapította, hogy Patainé Jánoczki Vivien szerepel a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában.  

 

Fórizs Antal elnök 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 

Pénzügyi Bizottság elnökének beszámolóját arra vonatkozóan, hogy Patainé Jánoczki Vivien a 

Pénzügyi Bizottság külső tagja szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Köztartozásmentes adózói 

adatbázisában, így nem áll fenn vele szemben méltatlansági körülmény. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi  

Bizottság beszámolóját arra vonatkozóan, hogy Patainé Jánoczki Vivien a Pénzügyi 

Bizottság külső tagja szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Köztartozásmentes adózói 

adatbázisában, így nem áll fenn vele szemben méltatlansági körülmény. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök  

Határidő: 2017. december 15. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Negyedik napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

módosítása. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évi 

költségvetés módosítását. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, 



 4 

javaslom elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

15/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. 

§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének  

 

a) bevételi főösszegét 18 957 167 Ft-ban  

b) kiadási főösszegét  18 957 167 Ft-ban  

állapítja meg.  

 

A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint 

határozza meg:  

a) működési bevételek 18 957 167  Ft  

b) felhalmozási bevételek 0 Ft  

 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 18 957 167  Ft 

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 957 167 Ft  

    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft  

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 18 957 167 Ft  

 

A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak  

szerint határozza meg: 

a) működési kiadások 10 076 259 Ft  

b) felhalmozási kiadások 0 Ft  

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 18 957 167 Ft 

 

Az önkormányzat 2017. évi összevont bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti 

összetételét az 1. melléklet tartalmazza.  

 

Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.  

 

A nemzetiségi önkormányzat tervezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat 

módosítása.  
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Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök 

a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.  

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Ötödik napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti 

és Működési Szabályzata 1. és 2. mellékletének módosítása. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra 

javasolta a képviselő-testületnek a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzata 1. és 2. mellékletének módosítását. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat mellékleteit azért szükséges módosítani, mert megváltozott a képviselő-testület, illetve a 

Pénzügyi Bizottság személyi összetétele. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletének módosítását. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

16/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (X. 27.) 

számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 1. mellékletét az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek névsora: 

 

 Fórizs Antal   elnök 

 Patai Sándor   elnökhelyettes 

 Fórizs Antalné  képviselő 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

Fórizs Antal elnök 

Javaslom elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti 

és Működési Szabályzata 2. mellékletének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (X. 27.) 

számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletét az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának névsora: 
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 Fórizs Antalné  elnök 

 Patai Sándor   tag 

 Patainé Jánoczki Vivien külső tag 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Hatodik napirendi pont a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. A 2018. évi belső ellenőrzés 

tárgya a pénz- és előlegkezelés, valamit jogkörök gyakorlásának vizsgálata a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Perkátai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. Kérem a 

képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső 

ellenőrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Ellenőrzés témája: „A pénz- és előlegkezelés, valamint jogkörök alkalmazásának vizsgálata” 

Ellenőrzött időszak: 2017. 01. 01-2017. 12. 31. 

Ellenőrzött szervezet: Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Polgármesteri 

Hivatal. 

Ellenőrzés típusa: pénzügyi, mintavételes ellenőrzés. 

Ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság vizsgálata. 

Ellenőrzés tervezett ideje: 2018. június hónap. 

Ellenőrzés tervezett napszáma: 2 ellenőrzési nap. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Hetedik napirendi pont a 2018. évi ülésterv elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2018. évi üléstervet. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

19/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi üléstervét. Az ülésterv 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 
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VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Fórizs Antal elnök 

Nyolcadik napirendi pont nemzetiségi önkormányzati képviselők beszámolója a tájékoztatási 

kötelezettségük teljesítéséről a választópolgárok részére a képviselői tevékenységükről. Minden 

képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek tájékoztatást kell nyújtani a 

képviselői tevékenységükről. A képviselők elkészítették a képviselői tevékenységükre vonatkozó 

beszámolókat, ezáltal eleget tettek kötelezettségüknek. A tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről 

személyenként kell döntést hoznia a képviselő-testületnek. Felkérem Fórizs Antalnét, hogy 

ismertesse a beszámolóját.  

  

Fórizs Antalné képviselő 

A Helyi Választási Bizottságtól 2017. július 17-én vettem át a megbízólevelemet. A képviselő-

testület 2017. július 21-i ülésén tettem le a képviselői esküt. Ezen az ülésen választottak meg a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elnökének. Megválasztásom óta a 

következő feladatokat végeztem. Segítséget nyújtok a közfoglalkoztatási program keretén belül 

foglalkoztatottak adminisztrációs feladatok ellátásában és az önkormányzat további adminisztrációs 

feladatait végzem. 2017. augusztus 19-én a Veled az Ifjúságért Kulturális és Hagyományőrző 

Egyesület által megrendezett Színezd újra Perkátát című rendezvényre meghívtuk Young G rappert. 

2017. szeptember 18-án felkerestem a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Kirendeltségét, akik ruha 

adománnyal segítették önkormányzatunkat. Az adományt az általunk foglalkoztatottak között 

osztottuk szét. 2017. október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére koszorút 

helyeztünk el Pongrátz Gergely mellszobránál, illetve Csányi Sándor emléktáblája előtt. 2017. 

október 25-én pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2018. évi költségvetési támogatására. 2017. november 10-

én Csányi festmény és könyvkötészettel kapcsolatos kiállítást rendeztünk be a Győry-kastélyban, 

valamint Csányi Sándor és Csányi Dávid színművészeket láttuk vendégül. 2017. december 10-én a 

kastély előtt megrendezett adventi programhoz járultunk hozzá különféle édességgel, gyümölccsel. 

Remélem, hogy sikeres évnek nézünk elébe. 

 

Fórizs Antal elnök 

Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait Fórizs Antalné beszámolójához. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Fórizs Antalné képviselői beszámolóját. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Fórizs 

Antalné képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját. A képviselő-testület 

megállapítja, hogy Fórizs Antalné képviselő a választók felé éves tevékenységéről a 

tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

Fórizs Antal elnök 

Felkérem Patai Sándor képviselőt, hogy ismertesse a beszámolóját.  

 

Patai Sándor képviselő 

Március hónaptól tudott a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmunkásokat 

foglalkoztatni, a létszám folyamatosan bővült, így jelenleg most 27 fő közfoglalkoztatottunk van. 

Az alkalmazottainkat hosszútávra tudtuk leszerződtetni 11 hónapos munkaszerződéssel. Az iskola 

őrség folyamatosan segíti az iskola gyermekeit a biztonságos átkelésben. Szezonális munkákat 
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végeznek el közmunkásaink, amelybe beleértendő a falu tisztasága, a közterületek karbantartása, 

rendezése. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ismét bővítette ehhez szükséges 

felszereléseit, szerszámait, kisgépeit, munkavédelmi ruhákat szerzett be, ezzel segítve az embereink 

könnyebb és precízebb munkáját. Május elején kisebb vendéglátással kedveskedett dolgozóinak az 

önkormányzat a munka ünnepén. 2017. június 29-én Dankó Lajos elnök egészségügyi okok miatt 

lemondott elnöki mandátumáról. A roma önkormányzat az új elnök megválasztásával is folytatta 

munkáját. 2017. augusztus 20-án a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vendégül látta 

dolgozóit egy ebédre, ezzel is megköszönve munkájukat. A roma önkormányzat kijelentheti, hogy 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatával együttműködve segítik egymás munkáját, amit a roma 

önkormányzat ezúton is szeretne megköszönni. 

 

Fórizs Antal elnök 

Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait Patai Sándor beszámolójához. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra Patai Sándor képviselői beszámolóját. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Patai 

Sándor képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját. A képviselő-testület 

megállapítja, hogy Patai Sándor képviselő a választók felé éves tevékenységéről a 

tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. 

 

Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

Fórizs Antal elnök 

A 2017. július 21-i képviselő-testületi ülésen kerültem megválasztásra, mint a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 2017. augusztus 19-én a Veled az Ifjúságért Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület által megrendezett Színezd újra Perkátát című rendezvényre meghívtuk 

Young G rappert.  

2017. szeptember 18-án felkerestem a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Kirendeltségét, aki ruha 

adománnyal segítette önkormányzatunkat. Az adományt az általunk foglalkoztatottak között 

osztottuk szét. 2017. október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére koszorút 

helyeztünk el Pongrátz Gergely mellszobránál, illetve Csányi Sándor emléktáblája előtt. 2017. 

november 10-én Csányi festmény és könyvkötészettel kapcsolatos kiállítást rendeztünk be a Győry-

kastélyban, valamint Csányi Sándor és Csányi Dávid színművészeket láttuk vendégül. 2017. 

december 10-én a kastély előtt megrendezett adventi programhoz járultunk hozzá különféle 

édességgel, gyümölccsel. A közfoglalkoztatási program keretén belül 27 főt foglalkoztatunk, melyet 

a következő években is lehetőség szerint szeretnénk folytatni. Terveim között szerepel a Perkátáról 

származó zenészek, valamint tehetséges roma származású emberek felkutatása és az ezzel 

kapcsolatos rendezvények szervezése. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a 

beszámolóhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a képviselői beszámolómat. Aki javasolja 

elfogadásra a képviselői tevékenységemről szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

22/2017. (XII. 15.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Fórizs 

Antal képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját. A képviselő-testület 

megállapítja, hogy Fórizs Antal képviselő a választók felé éves tevékenységéről a 

tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. 
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Felelős: Fórizs Antal elnök 

Határidő: 2017. december 15. 

 

Fórizs Antal elnök 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a 

testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Fórizs Antal elnök a testület ülését 9:15 perckor bezárta. 

 

  

 

 

  Fórizs Antal                                 Fórizs Antalné 

                  elnök                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


