Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8296. Monostorapáti
Száma: 667-3/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. április 24-én
(kedden ) 9 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről
Az ülés helye: Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
Jelen vannak: Kiss János
Nagy Ildikó
László Józsefné
Nagy Pálné

nemzetiségi önkormányzat elnöke
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes
nemzetiségi önkormányzat tagja
nemzetiségi önkormányzat tagja

Tanácskozási joggal meghívott:
körjegyző

Takács Lászlóné

Kiss János elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
hisz mind a 4 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 2011. évi költségvetési
beszámolója.
Előadó:

Kiss János elnök

2./ Vegyes ügyek.
Előadó: Kiss János elnök
1./ N a p i r e n d :
Kiss János elnök elmondta, hogy a 2011. évi költségvetésben felsorolásra került, mire mit
költöttek. 295 e ft-ból gazdálkodtak. Javasolta a zárszámadást elfogadni.
Testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
5/2012.(IV.24.)RNÖ.

határozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetési zárszámadását
295.000.-ft.
295.000.-ft.
elfogadja.

bevétellel
kiadással

- 2Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a roma
nemzetiségi önkormányzat költségvetését építse be a
Monostorapáti Önkormányzat költségvetésébe.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: Azonnal.
(Zárszámadás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Kiss János elnök elmondta, hogy 2012. március 13-án a veszprémi nemzetiségi
önkormányzattal együtt tanulmány úton vett részt Pécsen. Megnézték a Kandi Gimnáziumot,
ahol a tanulók 90 %-a roma nemzetiségű. Tanodába is voltak, ahol a hátrányos helyzetű
gyermekekkel foglalkoznak, egyetemisták korrepetálják a gyermekeket. Találkoztak
tehetséges fiatalokkal, romalógussal. Igéretet kaptak arra, hogy a tanulmány útról kapnak egy
összefoglalót.
Elmaradt az egészségügyi tájékoztató szervezése, ezért javasolt ismételten egy időpontot
meghatározni, ahol szakemberek segítségével tájékoztatót adhatnának az érdeklődőknek.
Felkérte Nagy Ildikó egészségügyi dolgozót a szervezésre.
Javasolta 2012. május 3-án tartsanak közmeghallgatást, a nemzetiségek jogairól szóló
jogszabály ismertetéséről, jövőbeni feladatokról, elképzelésekről. A nemzetiségi
önkormányzat önálló folyószámlával rendelkezik, bélyegzőt is kellett készíttetni, a változás
miatt.
El kellene határozni, hogy nemzetiségi napot tartsanak-e, vagy közös falunapra kerüljön sor
az önkormányzattal.
Nagy Pálné tag véleménye szerint közös falunapot kellene tartani az önkormányzattal, hisz
kevés a pénz.
Kiss János elnök el mondta, hogy a civil szervezetekkel fel kívánják eleveníteni a régi
játékokat. Kérte ebben való részvételt.
Rendes ülést 9 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.t.
Kiss János
elnök

Nagy Pálné
jkv.hitelesítő

