
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Onkormányzat
8296. Monostorapáti. Petőfi u.í 23.

Száma: 1408-412015 .

Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2015. november
26-án /csütörtökön / 17 óral kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

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

Jelen vannak: Kovács György roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
László Józsefné roma nemzetiségi önkormányzatelnökhelyettes

TávoImaradását előzetesen beielentette :

Nagy lldikó roma nemzetiségi önkormányzat képviselője

Tanácskozási ioggal meqhívott:

Takács Lászlóné jegyző

Lakosság részéról megjelent: 5 fó

Kovács Gvörqv elnök üdvözölte a képviselőt, jegyzőt, a lakosság részéról
megjelenteket. Megállapította , hogy az ülés határozatképes, hisz 2 tag jelen van,
az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagot, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pont tárgyalásával értsen egyet az fogadja el.

Testület határozath ozatal nélkü l elfogadta az alábbi:

N a p i re n d e t : 1./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat2015. évi
költségvetésének módosítása.

Előadó: Kovács György
elnök

2.t Beszámoló Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
20 1 5. l l l. negyedévi munkájáról,

Előadó: Kovács György
elnök
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3./ Aktuális feladatok és karácsonyi ünnepség megbeszélése

Előadó: Kovács György
elnök

1./Napirend:

Kovács GYÖrgy elnÖk elmondta, hogy 2015. évi költségvetésüket 271 e ft-tal
fogadták_ e], melyet utoljára májusban módosítottak, rottotag kaptak mé9
támogatást,ígY a költségvetésük g31.000.-ft-ra változott. Javasolú a módosított
költségvetést elfogad n i.

Testü let, egyhan g ú lag 2 igen szav azattal meg hozt a az alábbi:

1'll2015.(X1.26.)RNÖ. h a tá ro za to t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015,
évi módosított költségvetését alábbiakban elfogadja:

Bevéte!: 93í.000.-ft.
Kiadás: 93í.000.-ft.

(előterjesztés a jegyzókönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Kovács GYÖrgY elnÖk elmondta, hogy ez idáig 493.000.-ft.-ot használtak fel akÖltségvetésből, maradvány a38.00O.-ft. lsmertelte a fontosabb intézkedéseket,
rendezvényeket:
JÚnius hónaPban tábort szerveztek a gyermekek részére Magyarpolányban voltak,jÖvőre is szeretné megszervezni a tábórt. Júliusban részt vótier az onxo rmányzai
által szervezett falunapon, ahol főztek. Művészeti Napok rendezvény sorozaton is
részt vett a roma Önkormányzat, 4 napon keresztül 70 személyre főztők Kirándulást
szerveztek a Szent kúthoz, ahol társadalmi munkát végeztek, és közösen
elfogYasztottak egY ebédet, A kirándulás célja a közossé'g összefogása volt.
Augusztus 20-án 70 fővel megtekintették a Sümegi várat, majd Íapolcán megnéztéka tűzijátékot, volt szendvics, ital. szüreti felvonuláson szintén részt uették, sőt
Badacsonyi szüretifelvonuláson képviselték Monostorapáti települést. Terveik között
szerepel a Mikulás és karácsonyi ünnepség megszerezése

Kérte beszámolójának elfogadását.

Testü let, egyhan g ú lag 2 igen szav azattal meg hozt a az alábbi:

12l2015.(x1.26.)RNÖ, h a tá ro za to t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat 2015,
lll. negyedév munkájáról szóló beszámolót elfogadta,

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3./Napirend:

§Yács GYÖrgy elnÖk elmondta, hogy a Mikulás ünnepség et 2015. december 6-án
17 Őrakor tartják a művelődési házban. Fellépnekaz óvodások , Somogy megyéből
Barcsról jönnének zenészek,útiköltséget kell kifizetni, fellépti díjat nem kérnek.
|elekes GYÖrgYÖt szintén meghívják. Az iskolai tánccsoport kózreműködését is kérni
fogja. Kérdezte, hogy legyen-e főzés, vagy csak szendvics, sütemény, és üdítö. A
gyerekeket megajándékoznák csomaggal.

Karácsonykor viszont főznének. 2015. december 19-én 16 őrára tervezi az
ÜnnePséget. Cigány zenészeket akar meghívni, akik felléptek az idősek napján,
Lenne néptánc, előadnák a Betlehemijátékot. Lehet bált is tártani, de reggelre ki kell
takarítani. kérte kiss Jánost vállalja el a Mikulás szerepét.

László JÓzsefné tag véleménye szerint elég lesz a szendvics, és sütemény
Mikulásra, Karácsonykor viszont két félét főzzenék pörköltet, és káposztát.

Kovács GYÖrgy elnÖk véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy két féle étel is
készüljön.

Kérte a tagot, egYetért a fenti rendezvények szervezésével kézfeltartássaljelezze.

Testület, egyhangúlag 2 igen szavazaítal meghozta az alábbi:

13I2015.(X1.26.)RNÖ. h a tá roza to t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015,
december 6-án Mikulás Ünnepséget, 2015. december ,l9-

én Karácsonyi Ünnepséget szevez.

Testület felhatalmazza az elnököt a szükséges
intézkedések megtételére, szervezés lebonyolítására.

Felelős: Kovács György elnök

Határidő: 2015. december 19.

Kovács GyÖrgy elnök javasolta az Extázis lfjúsági Szervezett 1o,ooo.-ft.
támogatásban részesíten i M i ku lásjárás költségei hez.

Testület egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

1U2015.(X1.26.)RttÖ. n a t á r o z a t o t

M on osto rapáti Rom a N emzetiség i Ö n ko rm ányzat az Extázis lfj ú sá g i
Szervezetet álta l szervezendő M iku lásjárás költségeihez 1 o. oo0. -ft-
tal hozzdjárult.

Testület felhatalmazza az elnököt a támogatás kifizetésére
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Felelős: Kovács György elnök

Határidő: 2015, december 6,

Kovács GyÖrgy elnÖk elmondta, hogy 2015. március 1-én együttműködési
megállaPodást kötöttek a Szín-VonalAlapfokú Művészeti lskolával Baáacsonytomaj,
Kert u,8. a szociálisan hátrányos helyzetű roma tanulók integrált csoportokban
tÖrténő ingYenes tábori programok lehetőségének biztosítására. Kérte a testületet
utólagosan hagyja jővá az együttműködési megállapodást.

Testület, egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

15l2o15.(x!.26.)RNÖ. h a tá roza tot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat a szín-
vonal Alapfokú Művészeti lskola Badacsonytomaj, kert
u.8. és Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között 2015. március 1-én aláírt együttműködési
megállapodást elfogadja.

Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt
tartson kapcsolatot a szín-vonal Művészeti lskolával , és
a megállapodásban megfogalm azol| célok megvalósítását
kísérje figyelemmel.

Felelős: Kovács György elnök
Határidö: folyamatos

Kovács GyÖrgy elnÖk elmondta, hogy 2015, július 12-én együttműködési
megállaPodást kötöttek az Extázis lfjúsági Szervezettel Monostorapati, Petőfi u.12,
MegállaPodtak abban, hogy egymás programjait, rendezvényeit figyelemmel kísérik,
s a szervezet tagjai közt azt ismertetik, Kérte a testületet utólagoian hagyja jővá az
együttműködési megállapodást.

Testület, egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

16l2o15.(x!.26.)RNÖ. h a tá roza tot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat az
Extázis lfjúsági Szervezet Monostorapáti, Petőfi u.12. és
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
2015, július 12-én aláír| együttműködési megállapodást
elfogadja.

Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt
tartson kapcsolatot az EÁázis lf úsági Szervezette , és a
megállapodásban megfogalmazott célok megvalósítását
kísérje figyelemmel.
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Felelős: Kovács György elnök

Határidó: folyamatos

Kovács GyÖrgy elnÖk megkÖszÖnte a megjelenést és a közmeghallgatást 17,3oórakor bezárla.

k,m.f.t.

*{Mafu
elnök

YLj.' íS'r1._o|,* /
László Józsefné l

jkv.hitelesítő


