
Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8296. Monostorapáti  

Száma: 667-1/2012. 

 

    J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. január 27-én 

               (pénteken) 13 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

 

Jelen vannak: Kiss  János                                      nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Nagy Ildikó              nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes 

   László Józsefné              nemzetiségi önkormányzat tagja 

  

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

            Nagy Pálné             nemzetiségi önkormányzat tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné            körjegyző  

 

Kiss  János elnök üdvözölte a megjelenteket. Köszöntette a tagok, valamint a körjegyző 

2011. évi munkáját. Elnézést ér a körjegyzőtől, mivel az ünnepségre nem hívta meg, akik 

részt vettek a rendezvényen jól érezték magukat.  Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 

hisz 3 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy a meghívóban 

szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet azt fogadják el. 

 

Tagok  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :  1./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési  

                                      Szabályzatának módosítása. 

 

                 Előadó:  Kiss  János  

                         elnök 

 

            2./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  

                                       tervezete. 

 

                 Előadó:    Kiss János  

               elnök 

1./ N a p i r e n d  :  

 

 

Kiss János elnök elmondta, hogy új jogszabályt hoztak a nemzetiségi jogokról. Jövőben nem 

cigány kisebbségi önkormányzatnak, hanem roma nemzetiségi önkormányzatnak nevezik a 

nemzetiséget. 
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 Országgyűlés által elfogadott törvény minket is érint, hisz önálló számlaszámmal, 

adószámmal kell rendelkezni, bélyegzőt kell készíttetni. Több pénzintézettel beszélt a 

számlanyitási díjjal kapcsolatban. Nemzetiségi önkormányzatok között nincs alá- és 

fölérendeltségi viszony.  

 

A változásokat át kell vezetni a szervezeti és működési szabályzaton, célszerűbb volt új 

SZMSZ. létrehozása. Ismertette az előterjesztést. Javasolta a szervezeti és működési 

szabályzatot elfogadni. 

 

Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal  meghozta az alábbi: 

 

1/2012.(I.27.)RNÖ.                 h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és           

Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Önkormányzat felhatalmazza az elnököt számlanyitásra, 

adószám igénylésére, és bélyegző készítésére. 

 

Felelős:  Kiss János  

     elnök 

 

Határidő: 2012. január 31. 

 

(SZMSZ. a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ N a p i r e n d :  

 

Kiss  János elnök elmondta, hogy a 2012. évi költségvetési tervezetet megkapták. 

Költségvetésben 210 e ft. működési költséggel terveztek. Költségvetésükből hozzájárultak a 

falunapi költségekhez,  karácsnyi műsort adtak a rendezvényen részt vevőknek.  Működési 

költségük nem merült fel, hisz saját helyiséggel nem rendelkeznek, tiszteletdíjat nem 

állapítottak meg, úgy tudja ebben az évben nem lehet elszámolni a telefon költséget sem.   

 

Javasolta a költségvetést elfogadni. 

 

Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

2/2012.(I.27.)RNÖ.                h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi                           

költségvetését  

 

  210.000.-ft.     bevétellel 

  210.000.-ft.     kiadással  

  elfogadja.  

 

(Költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képeti) 
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Kiss  János elnök elmondta, hogy április 15-ig lehet benyújtani a feladatalapú finanszírozásra 

a pályázatot a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. Javasolta a pályázatot beadni, hisz a 

támogatásból tudják programjaikat finanszírozni. 

 

Testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

3/2012. (I.27.) RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat „A kisebbségi 

önkormányzatok a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű 

előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 

elszámolásának rendjéről „ szóló 342/2010.(XII.28.) Korm. rendelet 

alapján pályázatot nyújt be Wekerle Sándor  Alapkezelőhöz feladatlapú 

támogatás elnyerése céljából. 

Önkormányzat megbízza az elnököt az igény benyújtására. 

Felelős: Kiss  János elnök 

Határidő: 2012. április 15.  

Kiss  János elnök elmondta, hogy megkereste a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa 

Marton Zsolt főhadnagy  és  közös programok megvalósítását javasolta. Előadást tartanának a 

bűnmegelőzésről a drog prevencióról. Jól működik a körzeti megbízott a térségben, Ő is tart 

ügyességi versenyt a községben. Véleménye szerint az előadást össze kellene kötni egy 

komplex nappal, ahol egyéb előadásokat is tarthatnának. 

Nagy Ildikó elnökhelyettes elmondta, hogy tájékoztatni lehetne a jelenlévő lányokat  például 

az abortusz veszélyeiről. Véleménye szerint a tavaszi szünetben április 9-15 között lehetne a 

rendezvényt megtartani.  

Kiss János elnök javasolt ez ügyben egy gyűlést összehívni, február 20.-ai hétre. 

Kérte a  tagokat, amennyiben közérdekű javaslatuk van tegyék meg. 

Javaslat nem volt, ezért az ülést 14 órakor bezárta.  

 

      k.m.f.t. 

 

               Kiss  János           Nagy Ildikó  

                  elnök          elnökhelyettes 

   


