Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8296 Monostorapáti
Számla: 1-3l20I4.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti RomaNemzetiségi Önkormányzaíálta|20l4. április 2$-án(hétfon)
8 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről

Az ütés helye: Monostorapáti Közös ÖnkormányzatiHivatal Monostorapátí, Petőfi u.I23.
Jelen vannak: Nagy Ildikó
Lászlő Józsefné
Nagy Pálné

nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes
nemzetiségi önkormányzattaga
nemzetiségi önkormányzattagsa

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Kiss
Tanácskozási

i

János

nemzetiségi önkormányzat

elnöke

oggal meghívott:

Takács Lászlőné

JegyZo

lldikó

elnökhelyettes üdvözölte a megjelenteket. Köszöntette a képviselőket, a
jegyzőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 3 tag jelen van, az üIést
megnyitotta. Kérte a testületi tagot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont targyalásával

Nagy

értsen egyet azt fogadla

Tagok

eL

határozathozatal nélkül elfogadta az a|ábbi:

Napirend

e

t

:

1./

Monostorapátí RomaNemzetiségi Önkormányzat2}I3. évi
költségvetésének zénszámadása

Előadó: Nagy lldikó

l./Nanirend:

elnökhelyettes

elmondta, hogy az államhaztu,tásrÓl szóló tÖrvény
szabályozza a költségvetés zírszéntadásának rendjét. A feladatalapú támogatással együtt
555.000.-ft -ből gazdáIkodtak, egyenként ismertette a kiadásokat.Pénzmaradvány 5000.-ft.

N a e v lldikó elnökhelvettes

Kérte a képvi selők vélemény ét, hozzászőlását.
Hozzászőlás nem volt, ezért javasolta a zétszámadás elfogadását.
Testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi
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-L-

612014.(IY.28.)RNo.

határ ozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormán yzat 2013 . évi
kö ltsé gveté si zár számadását :
555.000.-ft. bevétellel
550.000._ft. kiadással
5.000.- ft. pénzmaradvánnyal elfo gadj a.

Nagy lldikó elnökhelyettes elmondta,hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz
a majális rendezvényen 2014. május 2-án. A civil szervezetek főznek, melyhez javasol
5 0. 000. -ft-ot felhasználni a költségvetésből,
Testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:

712014.(IY.28.)RNÖ.

h at á r o z

at o t

Mono storapáti Roma Nemzeti ségi Önkormán y zat 20 l 4 . évi
költségvetéséből 5 0. 000. -ft -ot fordít máj us 2- án megtendezésre

kerülő,,Majális,, rendezvény kiadásaira.

Testület felhatalmazza az elnököt,
gondoskodjon.

hogy a lebonyolításról

Felelős: Kiss János elnök
Hataridő

Naey Ildikó elnökhelyettes

:

a rendes

20 I 4.május 2.

nyilvános testületi ülést 8,15 órakor bezárta.

k.m.f.t.
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