Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8296 Monostorapáti. Petőíi u.123.
Száma:1408-312015

.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti RomaNemzetiségi Önkormányzatáltal2}Is.május 27-én
lszerdén/ 17 &ai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérő1.

Az ülés helve: Monostorapáti Közös Önkormanyzati Hivatal
Monostorapáti, Petőfi u.I23.

György

Jelen vannak: Kovács
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Lászlőné

jegyző

kovács Gvörgy elnök üdvözölte a megjelent tagot, a jegyzőt. Megállapította , hogy az ülés
batérozatképes, hisz 2 tag jelen van, az ilést megnyitotta. Kérte a testületi tagot, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet az fogadják el.
Tagok határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

Napir

e

ndet

:

1

./Monosto rupáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat 2014. évi
kö lts é gvetés ének zítr számadása

Előadó: Kovács
2.

György elnök

sto r ap áti Roma Nemzeti ségi Önkormán yzat 20
költségvetésének módosítása

/Mono

I5

. évi

Előadó: Kovács György elnök

l.Napirend:
Kovács György elnök elmondta, hogy megkapták a 2014. évi költségvetésről szóló
beszámolót. Elmúlt évben 666 e ft-ból gazdáIkodtak. Fontosabb rendezvényeik: Részt vettek
kolbásztöltő versenyen2 csapattal 35 fcível,Ext/zis Ifiúsági Szewezetettámogatták 10 e fttal, megrendezték a Mikulás ünnepséget, ahol a gyermekek színvonalas műsort adtak, 50
csomagot osztottak ki. Megszerv ezték a Karácsonyi Ünnepséget, ahol bemutattrák a Betlehemi
játékokat, részt vettek a rendezvónyen a Taliándörögdi Színjátszó kör tagai, a retdezvényt
bállal zárták,26 élelmiszer csomagot adtak a családoknak.

J

avasolta a zár számadás elfo gadás át.

Testület egyhangúla g,2 lgen szavazatta| meghozta az alábbi:

812015.(V.27.)RNÖ. határozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
kö lts é gveté s zárszámad

á s

át

666.000.-ft. bevétellel
666.000.-ft. kiadással elfogadja.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:
Kovács György elnök elmondta, hogy 2015. évi költségvetésüket 27l e ft-tal fogadták el,
melyet marcius 16-érr- módosítottak 380 e ft-ra. Feladatalapú finanszírozásra 275 e ft-ot
kapiak, így a költségvetésük 655 e ft-ra váItozott. Fontosabb kiadásaik, rendezvényeik: Az
ovodasot farsangi mulatságához hozzí4áraltak, 5 e ft. értékben2 db. tortát vásároltak.
Hagyományőrző kiállítást szerveztek, ahol bemutatták a cigány öltözetet, fénykéPeket. A
rendezvén}t zenés esttel, vacsorával zárták. Áprilisban társadalmi munkát végeztek a Szent
hítnál, a cél a cigányság összefogásának erősítése.Munka után közösen elfogyasztottak egy
ebédet. Májusfát állítottak a kulturházhoz, melynek célja szintén a közösség Összefogása.
sikerült 3 ftit beiskoláztatásánáI közreműködni, festő és kőműves betanított munkás
bizonytván_yt kapnak az éÁntettek, tanulmányi idő alatt pedig fizetésben részesÜlnek.
Javasolta a módosított költségvetést elfogadni.

Testíilet, egyhangúla 92 igen szavazatta| meghozta az alábbi:

gt2015.(Y.27.)RNÖ.

határ ozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Onkormányzat 2075. évi
módo sított költségvetés ét alábbi akb an elfo gadj a:

Bevétel: 655.000.-ft.
Kiadás: 655.000.-ft.
(előterj eszt és a jegyzőkönyv

mellékletét képezí)

Kovács György elnök elmondta, hogy részt kívánnak venni a MŰvészetek VÖlgYe
Fesztiválon. Céljuk a cigány hagyományok apolása, kultura bemutatása, nyelvoktatás, tánc

közvetítésével, Rupa Évua megyei roma önkormányzat elnökének bevonásával. Javasolta,
hogy vegyenek részt a szervezésben, lebonyolításban, és anyagilag is támogassák a
rendezvényt, járuljanak hozzá egy előadó tiszteletdíjához 20.000.-ft. értékben.
Testtilet, egyhangúla g 2 igen szavazatta| meghozta az alábbí:

10/2015.(V.27.)RNo.

határ ozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata tészt vesz
2OI5. július 24. és 2Ol5. augusztus 2 között lebonyolításra
kerülő a Művészetek Völgye Fesztivál programban, Az
önkormányz at cé|ja a roma hagyományok, kultura bemutatása.
Az önkorm ínyzat vállalj a egy előadó tiszteletdíj ahoz 20.000. _ft _
talbozzájáru|.

Önkormányzat felhata|mazza

aZ elnököt a

szewezésre,

egyeztetésre.

Felelős: Kovács György elnök
Határidő: 20|5.július 24,

Kovács György elnök megköszönte

a

megjelenést és az ülést 16,30 Órakorbezérta.
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