
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8296 Monostorapáti   

Száma: 502-5/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült:Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2013. szeptember 5-én 

(csütörtökön)  8  órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123. 

 

Jelen vannak: Kiss  Jánosnemzetiségi önkormányzat elnök 

   Nagy Ildikó              nemzetiségi önkormányzat tagja 

                         László Józsefné             nemzetiségi önkormányzat tagja  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                         Nagy Pálné                           nemzetiségi önkormányzat tagja 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné              jegyző 

   

 

Kiss  János elnök üdvözölte a képviselőket,  jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés 

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

meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek egyet azt fogadják el. 

 

Tagok  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t   1./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévi  

költségvetési beszámolója . 

 

                 Előadó:  Kiss János  

    elnök 

 

N a p i r e n d : 
 

Kiss János elnök elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az I. félévi gazdálkodásról 

szóló beszámolót. A tervezetthez képest kevesebbet költöttek, a kiadások áthúzódnak a II. 

féléve. Banki költség 6 e ft. volt. 

Javasolta a beszámolót elfogadni. 

Képviselők egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi: 
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8/2013.(IX.5.)RNÖ. h a t á  r o z a t o t  

           Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévi  

  gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Kiss János elnök elmondta, hogy az önkormányzat  civil szervezetekkel közösen megrendezi 

a szüreti felvonulást 2013. szeptember 28-án, melyet egybekötnek a kormány által 

meghirdetett „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programmal. Szeptember 28-án 13 órai 

kezdettel lenne a szüreti felvonulás, másnak 29-én 21 órakor pedig Szent Mihály napi 

tűzgyújtás a sportpályán. A roma hagyományok ápolását is be szeretnék vinni a 

rendezvénybe, javasolta, hogy 100.000.-ft-tal járuljanak hozzá a sikeres lebonyolításhoz. Az 

összegből programot finanszíroznának. A feladat alapú támogatás még nem érkezett meg.  

 

Kérte a képviselők támogatását. Képviselők egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

 

9/2013.(IX.5.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz 2013. 

szeptember 28-án megrendezésre kerülő Szüreti felvonuláson.A 

rendezvény lebonyolításához 100.000.-ft-ot biztosítanak 2013. évi 

költségvetésükből.  

 

Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, programot szervezze meg.  

 

Felelős: Kiss János elnök 

 

Határidő: 2013. szeptember 28. 

 

Kiss János elnök elmondta, hogy közmeghallgatáson felvetődött, hogy menjenek el 

kirándulni, nézzék meg a Cseszneki Várat, Zircen az arborétumot, Veszprémben pedig az 

állatkertet. A belépőjegyek nem kerülnének sokba, csak az útiköltség, a busz költsége. 

Javasolta, hogy a költségvetésükből 150.000.-ft-ot fordítsanak erre a célra. 

 

Képviselők egyetértettek a javaslattal, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

10/2013.(IX.5.)RNÖ. h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat kirándulást szervez a 

roma családok részére. A kirándulás költségeihez 150.000.-ft-ot biztosít. 

 

Testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Kiss János elnök 

 

Határidő: 2013. november 30.  
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Kiss János elnöke elmondta, hogy kellemesen csalódott a falunapi rendezvényen. Ahhoz 

képest, hogy pénteken tartották sokat megjelentek.  

 

László Józsefné képviselő kérdezte, hogy az óvodások adnak-e műsort a szüreti 

felvonuláson. 

 

Kiss János elnök véleménye szerint nem kell most az óvodásoknak műsort adni, 

felvonulhatnak. Nem akarnak nagy kulturális műsort. Felkeresi a vendéglátósokat, hogy 

szálljanak be a vendéglátás költségeibe.  

 

Elmondta, hogy jól sikerült az értékőr program. Együttműködtek a Badacsonytördemici 

Tánccsoporttal, prímás avatást tartottak. 

 

Megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 8,30 órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

 Kiss János        Nagy Ildikó  

elnök        elnökhelyettes  

 


