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Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkonnányzat Közgyűlésének
2022. február 14-én a Megyeháza Győr, Városház tér 3. II. emeleti tárgyalójában
13.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Egresits Andrea, Koloszár István, Martinschich Balázs, Pilsits Mária, Takács
Jánosné, Tolnai József.

Jelen vannak mé az ülésen: Szolga Józsefhorvát nemzetiségi szószóló, az Országos Horvát
Onkormányzat munkatársai, a horvát települési önkormányzatok képviselői, dr. Malomsoki
István jegyző, Szanyiné dr. Vitinger Mónika, az Onkormanyzati, Jogi és Gazdasági Iroda
vezetője, Kovács Júlia, az Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda munkatársa.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Köszöntötte Szolga József horvát nemzetiségi szószólót, az Országos Horvát Önkonnányzat
munkatársait, a horvát települési önkormányzatok megjelent képviselőit, a közgyűlés megjelent
tagjait és a hivatal képviselőit.
Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van. Az egyszerű
szótöbbségi szavazáshoz és a minösített szótöbbséghez is 4 szavazat szükséges.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pilsits Máriát, a közgyűlés tagjátjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Pilsits Mária, a közgyűlés tagja legyen a
jegyzőkönyv hitelesítő.

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

A képviselők a napirendi javaslatot tartalmazó meghívót megkapták.
Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosítójavaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendijavaslatot.

A testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. A horvát parlamenti szőszólő tájékoztatója a 2022. április 3-i országgyűlési
képviselők választásáról, továbbá a népszámlálással kapcsolatos feladatokról.
^Ei 'í. -tcrSz. Pga^Iózsef, horvát parlamenti szószóló

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat
adósságszolgálati középtávú terve.
Előadó: Koloszár Ish^án, elnök



3. Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének elfogadása.
EIőadó: Koloszár Ish^án, elnök

4. Támogatási kérelmek elbírálása.
EIőadó: Koloszár Ish^án, elnök

5. Időközi beszámoló a két ülés között megvalósított programokról.
EIőadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

6. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A horvát arlamenti szószóló tá'ékoztató'a a 2022. á rilis 3-i orszá
választásáról továbbá a né számlálással ka csolatos feladatokról.

Előadó: Szolga József, horvát parlamenti szószóló

űlési ké viselők

Koloszár Ish?án a köz űlés elnöke

Felkérte Szolga Józsefhorvát nemzetiségi szószólót az előadása megtartására.

Szol a József horvát nemzetisé i szószőlő

Köszönti a jelen lévőket. Két fontos esemény lesz ebben az évben a magyarországi horvát
közösség számára: az országgyűlési választás és a népszámlálás, amit a pandémia miatt kellett
2022. évre halasztani. 2014 óta külön figyelemmel kísérik a nemzetiségi közösségek az
országgyűlési választásokat, ugyanis a nemzetiségek részt vehetnek ez által a magyar
országgyűlés munkájában. 2014-ben nem valósulhatott ez meg egyik közösség számára sem,
ugyanis nem sikerült a bejutási küszöböt elémi, de Hepp Mihály úr elkezdte kitaposni azt az
ösvényt, amit a horvát közösség képviselőjeként meg kellett tennie. 2018-ban a magyarországi
német közösségnek sikerült parlamenti képviselet szereznie, ez nem elhanyagolható siker.
Ugyanebben az évben sikerülhetett volna a magyarországi cigányságnak is, azonban ott az
országos önkomiányzat, mint listaállító politikai nézeteltérések miatt ezt a történelmi
lehetőséget elmulasztotta.
A horvát önkormányzat kettö kampányt folytat: az egyik a regisztrációs kampány, ami az előző
választások óta él, aki akkor regisztrált, és ezt fenntartja, az továbbra is rajta van a
névjegyzéken, aki pedig újonnan regisztrált a 2019-es önkonnányzati választás során, és nem
terjesztette ki a szavazati jogát az országgyűlési választásokra, annak regisztrálni kell a
szavazáshoz. Március 18-ig lehet regisztrálni, két féle módon: valasztas.hu intemetes oldalon,
vagy a helyi választási irodánál személyes megjelenés útján. Ismételt regisztráció esetén kapni
fog erről az adott személy egy elutasítást, ezen nem kell meglepődni, a névjegyzékben az ilyen
személy már szerepel. Bármilyen probléma esetén az országos önkormányzat felkereshető.

z vo i azegyi resze ava as iasi ampanyna'. \ masi resze a ampanyna pe ;ig az, i lOgy
aki regisztrál, az akkor vegyen is részt a választáson. Nyomtatott sajtó, intemet és rádió útján
fogjuk a kampányt lefolytatni. Az önkonnányzat lapjában fogják feltüntetni a választással
kapcsolatos határidöket, teendőket, valamint a köztévében is kapni fognak megjelenési
lehetöséget, ennek idöpontjáról még nincs információ. A lényeg az, hogy minél többen
regisztráljanak, és a magyarországi horvát közösségnek legitim legyen a listája. Az ajánlások



gyűjtése folyamatban van. A kampány febmár 12-én kezdödött, és a választás napjáig tart.
Minden eszközt ki fognak használni azért, hogy a közösség tagjait elérjék. Elsődlegesen nem a
személyes megjelenéssel - mivel az egész ország egy körzet - hanem a médián keresztül
próbálkoznak.
E-mail címen és telefonon is rendelkezésre áll az országos önkormányzat. Ha valaki a választás
napján elmegy szavazni, mindenképpen kérje a nemzetiségi szavazólapot, és utasítsa vissza a
párt szavazólapot, mert ez érvénytelen szavazatokat fog eredményezni, ha véletlenül a helyi
szavazatszámláló bizottság kioszt neki párt lapot és nemzetiségi lapot is, és véletlenül bedobja
az umába. Ezek a szavazatok a számolásnál majd el fognak veszni. A horvát közösség tagjai
részéről fontos, hogy regisztráljanak, és el is menjenek szavazni. A horvát közösség el tudná
émi a választási küszöböt, ehhez 20-25 ezer szavazat szükséges, jelenleg a közösség nem
kormányalkotó, de országalkotó tényező. Képesek lennének törvénytervezeteket beadni,
interpellálni, olyanjogok illetnék meg a szószólót, mint egy magyarországi képviselöt, kivéve
azt, hogy a szavazás során nem tud a szószóló gombot nyomni. Ez eddig nem adatott meg a
horvát közösség képviselőjének, de a német közösség képviselőjének igen, az elmúlt négy
évben. Fontos cél a parlamenti képviselet és megszólalási lehetőség, a nemzetiségi oktatás és
nevelés kiszélesítése, kulturális infirastruktúra tovább fejlesztése.
A regioban sikerült egy iskola alapjait is lerakni. A kópházi horvát közösség átvette a helyi
iskolát, ennek a fenntartása hosszú távon megoldott. A szószóló ehhez mindenféle támogatást
megad. Nincs külön nemzetisági oktatási rendszer Magyarországon, azonban az önkormányzat
hozzájámlt ahhoz, hogy a horvát nemzetiségi oktatásban részt vevő tanítók különjuttatásokban
is részesüljenek. A helyi horvát önkormányzatok támogatottságát is megpróbálják
folyamatosan növelni: például működési költségek. Pályázati lehetőségek is rendelkezésre
állnak, a civil szervezetek részére is. Összefoglalva: mindenki támogassa a horvát
önkormányzat által állított listát, és mindenki menjen el szavazni.

Pilsits Mária ké viselő

Megkérdezte, hogy ajelenlegi érvényes névjegyzékhez hozzá lehet -e fémi?

Szol a József horvát nemzetisé i szószólő

A listához csak az országos horvát önkormányzat jelölő szervezet fér hozzá, csak a jelölö
szervezet, és az tekinthet be, aki a kampányt folytatja.

Pilsits Mária ké viselő

A falvakon végig kellene menni, ahol horvát nemzetiségűek laknak, és felhívni a figyelmüket
a horvát listára történő szavazás lehetőségére. A szavazópolgárokat tájékoztatni kellene, hogy
ne aggódjanak azon, hogy a szavazatuk elveszik, ha a nemzetiségijelöltre szavaznak. Erre az
országos média útján fel kellene hívni a szavazók figyelmét. A megyéből a bezenyei horvát
közösségből regisztráltak a legtöbben, ezt meg kell köszönni mindenképp.

Szol a József horvát nemzetisé i szószóló

Adatvédelmi szempontból korlátozottak a lehetőségek, a 2019-es önkomiányzati választások
során 11 ezren regisztráltak, ennek a negyede terjesztette ki a regisztrációját az országgyűlési
választásokra. Ezen felül a névjegyzéket meg kellett semmisíteni. Így marad a média útján
o ieno igyeeme ivas e eiosege, mm a . ozme ia, mm azorszagos orvatme mutjan.
fenti észrevételt köszöni, igyekeznek erre is több figyelmet folytatni.

Pilsits Mária ké viselő
A szórólap útján történő figyelemfelhívás jó megoldás lenne, direktbe a horvát nemzetiségű
falvakban.



További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételét.

A testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2022. 11.14. HNH
Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a horvát
parlamenti szószólónak a 2022. április 3-i országgyűlési képviselők választásáról, továbbá
a népszámlálással kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

2. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me eiHorvát Nemzetisé i Onkormán zat adóssá szol álati
közé távú terve.

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

A törvény előírja az önkormányzat számára, hogy a keletkeztetö ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozza meg. A
horvát nemzetiségi önkonnányzatnak a fenti jogcímeken a költségvetési évet követő három
évre vonatkozóan nem várható bevétele, illetve a felsorolt adósságot keletkező ügyletekre az
elkövetkező három évben nem kerül sor.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2022. 11. 14. HNH
Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az
előterjesztésben foglaltakat megismerte és megállapítja, hogy az Áht. 29/A. §-ában
megjelölt középtávú terv készítése - mivel a jelenlegi informáciők szerint a nemzetiségi
önkormányzatnak a fenti jogszabályokban meghatározott jogcímeken, költségvetési évet
követő három évre vonatkozóan nem várható bevétele, illehre adósságot keletkeztető
ügyletekre ugyanezen időszakban nem kerül sor - a nemzetiségi önkormányzat esetében
nem jelent kötelezettséget.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke



3. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Horvát Nemzetisé i Önkormán zat 2022. évi
költsé etésénekelfo adása.

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

A 2022. évi költségvetés összeállítására a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséröl
szóló törvény, az Allamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Államháztartásról
szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31. ) Kormányrendelet önkormányzati
gazdálkodáshoz kapcsolódó rendelkezései alapján került sor. A tervezet összeállításánál
figyelembe vettük a közgyűlés korábbi döntéseit és a hatályos jogszabályokból adódó
kötelezettségeket.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnoke

Szavazásra bQCsátotta a határozatijavaslatot.

A testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

3/2022. 11. 14. HNH

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a
Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat 2022. évi költségvetésének

(a) költségvetési bevételét
költségvetési kiadását
költségvetési maradványát

520.000, - Ft-ban
855. 705, - Ft-ban

335. 705, - Ft-ban

2.

(b) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgálő fínanszírozási műveleteket,
az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét (működési célra)
335. 705, - Ft-ban

állapítja meg az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az 1.
pontban megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadásokat és bevételeket
kiemelt előirányzatonként - az 1. számú melléklet részletezésében - a következő
összegekben állapítja meg:

Kiadások:

- Dologi kiadások

eve e e :

- Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

855.705,- Ft

520.000, - Ft
335. 705, - Ft



4. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása.

Előadó: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

Támogatási kérelem nem érkezett.

5. na irendi ont
Időközi beszámoló a két ülés között me alósított ro ramokról.

Előadó: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Koloszár Ish^án a köz űlés elnöke

2021. november és december hónapban az advent időszakában minden települési horvát
önkormányzat (Fertőhomok, Kimle, Bezenye, Hidegség, Sopronhorpács, Sopron, Kópháza)
megrendezte, szűk körben a helyi adyenti ünnepségét, gyertyagyújtását, rendezvényét.
A mosonmagyaróvári énekkar fellépett a városi rendezvényeken.
A januárban szervezett hagyományos horvát bálok a pandémia miatt elmaradtak, egyedül
Kópházán lett megtartva.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár Ishrán a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4/2022. 11.14. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a "megyei
horvát eseményeken történtekről szóló szóbeli előterjesztést, mely horvát nemzetiségi
rendezvény megvalósulásáról és annak megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Koloszár Ishrán, Pilsits
Mária, Tolnai József, Takács Jánosné, Martinschich Balázs, Egresits Andrea, Payrits
Mariann részvétele) számol be.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

Koloszár Ish?án a köz űlés elnöke

A Közgyűlés - társfinanszírozásban - 80.000,- Ft-ot biztosított Und Horvát Nemzetiségi
Onkonnányzatának a horvát identitás erősítése és a horvát kultúra megismerése és erősítése
ceija o megrendezésrekerülö2021.12.05-iadventiunnepseg o isegene e eze ere, a megyei
horvát nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Koloszár István a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.



A testűlet 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5/2022. 11.14. HNH
A Győr-JVIoson-Sopron Megyei Horvát Nemzetíségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 80. 000, - Ft
támogatást biztosított Und Horyát Nemzetiségi Onkormányzata részére a horvát identitás
erősítése és a horvát kultúra megismerése és erősítése céljából megrendezésre kerülő
2021.12.05-i adventi ünnepség költségének fedezetére, a megyei horvát nemzetíségi
önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. Az elszámolás a Megyei Önkormányzat
felé megtörtént.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár Ish^án, a közgyűlés elnöke

Koloszár István a köz űlés elnöke

A közgyűlés 135. 0QO Ft-t biztosított Bezenye Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát
identitás erősítése és a horvát kultúra ápolása, a hagyományőrzés erősítése céljából a Bezenyei
Százszorszép Ovoda gyermekei részére horvát viselet készíttetése költségének fedezetére, a
megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Koloszár István a köz űlés elnöke
Szavazásra bocsátotta a beszámolót.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2022. 11.14. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Közgyűlése elfogadja
az alábbi beszámolót:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 135. 000, - Ft
támogatást biztosított Bezenye Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának a horvát identitás
erősítése és a horvát kultúra ápolása, a hagyományőrzés erősítése céljából a Bezenyei
Százszorszép Óvoda gyermekei részére horvát viselet készíttetése költségének fedezetére,
a megyei horvát nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. Az elszámolás
a Megyei Önkormányzat felé megtörtént.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

6. na irendi
Eeyebek.

ont

6.1. Az Orszá os Horvát Önkormán zat által kiírt ál ázaton való részvétel
en u fasa.

ál ázat

Koloszár István a köz űlés elnöke

Az Országos Horvát Önkormányzat 2022. évre is írt ki pályázatot a horvát nemzetiségi
önkonnányzatok részére közös programok szervezésére, valamint együttműködésük
szélesítésére. A pályázat benyújtásának határideje: május 31. A pályázatot a megyei horvát



nemzetiségi önkormányzat, mint a települési horvát önkormányzatok koordináló szerve nyújtja
be, melyhez csatolni kell a 2022. évben megvalósítani kívánt programokat és azok tervezett
költségvetését. A programokhoz a települési önkormányzatok - az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelöen - 100. 000, - Ft-tal jámlnak hozzá településenként,
valamint a megyei horvát nemzetiségi önkonnányzat szintén 100.000,- Ft-tal járul hozzá. A
támogatás összege az együttműködésben résztvevő önkormányzatok számával azonos.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozatijavaslatot.

A testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/2022. 11.14. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés a Győr-
Moson-Sopron IVIegyében működő - a határozatban nevesített - kilenc horvát települési
nemzetiségi önkormányzat koordinátora:

a) benyújtja az 1.000.000, - Ft-os támogatási igényt az Országos Horvát Onkormányzat
által a horvát nemzetíségi önkormányzatok együttműködési támogatására
céltartalékként elkülönített pénzalap igénybevételére,

b) felkéri az együttműködési megállapodásban szereplő településeket (Bezenye,
Fertőhomok, Hidegség, Kimle, Kópháza, Mosonmagyarővár, Sopron, Sopronhorpács,
Und nemzetiségi önkormányzatai), hogy egyenként 100.000,- Ft-ot fízessenek be 2022.
május 20-ig a pályázathoz szükséges önerő biztosításához,

c) elkülönít a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetése terhére 100.000, - Ft-ot a pályázathoz szükséges önrész biztosítására,

d) felkéri az együttműködésben részt vevő horvát települési önkormányzatokat, hogy
legkésőbb 2022. március 31. napjáig küldjék meg a megvalósítani kívánt programjaik,
tevékenységeik leírását és azok tervezett költségvetését a megyei horvát nemzetiségi
önkormányzat elnökének.

Határidő: 2022. február 14.
2022. március 31. - d.) pont vonatkozásában
2022. május 20. - b.) pont vonatkozásában

Felelős: Koloszár Ist^án, a közgyűlés elnöke

6.2. Utazási költsé ek biztosítása

Koloszár István a köz űlés elnöke

-ATénzügyrB izottság javasoíta, hogy a mostani közgyűlésre vaIöTitazásrtöttségekerés^gyp'7
- a 2021. novemberi ülés óta - felmerült feladatok költségeit a képviselök számára kifízessék.
A képviselők összes utazási költsége az említett időszakra 138.393,- Ft volt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Koloszár István a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta az alábbi határozatijavaslatot:

A Györ-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt arról,
hogy a megyei horvát nemzetiségi képviselőknek a 2022. februári közgyűlésre való utazási
költségeire és egyéb - a 2021. novemberi ülés óta - felmerült feladatok ellátása érdekében
felmerült kiküldetési költségeire biztosítson 138. 393, - Ft-ot a megyei horvát nemzetiségi
önkormányzat 2022. évi költségvetés terhére.

A testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8/2022. 11. 14. HNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt
arról, hogy a megyei horvát nemzetiségi képviselőknek 2022. februári közgyűlésre való
utazási költségeire és egyéb - a 2021. novemberi ülés óta - felmerült feladatok ellátása
érdekében felmerült kiküldetési költségeire 138.393, - Ft-ot biztosít a megyei horvát
nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2022. február 14.
Felelős: Koloszár István, a közgyűlés elnöke

Pilsits Mária ké viselő

Az Országos Horvát Zarándoklat 2022.06. 12-én Máriagyüd településen lesz. A megyei horvát
önkormányzatnak két buszt kell majd indítania.

Az Országos Horvát Nap 2022. november 12-én Felsőszentmártonban lesz. Erre az Országos
Horvát Önkormányzat fogja majd biztosítani az utazási költségeket.

2022.03.26-án Kozármislenyrejön a Srebena Klira és más együttesek is. Elsösorban a fiatalokat
várják.

Martinschich Balázs ké viselő

Megkérdezte, hogy a novemberi ülésen, melyen nem tudott részt venni, milyen utazásra
biztosított útiköltséget a közgyűlés.

Pilsits Mária ké viselő

Nem volt semmilyen külön utazás, a képviselök részére a közgyűlés üléseire történö utazáshoz
biztosították a szokásos útiköltség hozzájárulást.

Koloszár Ish?án a köz űlés elnöke

A következő ülés valószínűleg 2022. 04. 06-án lesz.

.zárfstvé i-sri'

Megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, tájékoztatója a testület felé.

Tájékoztató nem hangzott el, az ülésen történt megjelenésf megköszönte, majd az ülést bezárta.
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