
Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Száma: 1099-3/2016 . 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat által 2016. május 4-én  

              /szerdán/  17 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános   üléséről. 

 

Az ülés helye:    Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

      Monostorapáti, Petőfi u.123. 

 

Jelen vannak:   Kovács György        roma nemzetiségi  önkormányzat elnöke 

      László Józsefné   roma nemzetiségi  önkormányzat elnökhelyettes  

                            Nagy Péter              roma nemzetiségi  önkormányzat képviselője 

       

Tanácskozási joggal meghívott: 

  
                             Takács Lászlóné                   jegyző  

                              Lakosság részéről megjelent: 10 fő  

           

Kovács György elnök üdvözölte a képviselőket, jegyzőt, lakosság részéről megjelenteket.  

Megállapította , hogy az ülés határozatképes, hisz  mind 3 tag  jelen van, az ülést megnyitotta. 

Kérte a testületi tagot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen  egyet 

az fogadják  el. 

 

Tagok  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t  :  1./Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi  

                                       költségvetésének zárszámadása 

 

         Előadó: Kovács György   elnök   

 

2./Vegyes, aktuális ügyek 

 

                                        Előadó: Kovács György   elnök 

 

1./ N a p i r e n d :  
 

Kovács György elnök elmondta, hogy megkapták a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról 

szóló előterjesztést.   Bevételi és kiadási főösszeg  931 e ft.  volt, melyet 100 %-ban 

felhasználtak. Ismertette a kiadási tételeket.   Javasolta a költségvetési zárszámadást  

elfogadni. 

Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

8/2016.(V.4.)RNÖ.                h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi                           

költségvetés zárszámadását  



2 
 

 

  931.000.-ft.     bevétellel 

  931.000.-ft.     kiadással   elfogadja.  

 

(Költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ N a p i r e n d :  

 

Kovács György elnök elmondta, hogy több szervezettel, egyesülettel   együttműködési 

megállapodást kötöttek.  2016. március 10-én  a Művészetek Völgye Általános Iskola 

Igazgatójával, valamint a Művelődési Ház Vezetőjével írtak alá együttműködési 

megállapodást. Együttműködés kiterjed a roma hagyományok ápolására, rendezvények 

lebonyolítására, játszóházak szervezésére.   Kérte a testületet hagyják  jóvá az együttműködési 

megállapodást. 

  

Testület, egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

9/2016.(V.4.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Művészetek Völgye 

Általános Iskola Igazgatójával, valamint a Művelődési Ház Vezetőjével 

2016. március  10-én aláírt együttműködési megállapodást  elfogadja. 

Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt tartson kapcsolatot 

az  iskolával, valamint a művelődési ház vezetőjével, és a 

megállapodásban megfogalmazott célok megvalósítását kísérje 

figyelemmel. 

                                 Felelős: Kovács György elnök  

                                 Határidő: folyamatos   

Kovács György elnök kérte a Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyását.  

 Testület, egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

10/2016.(V.4.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Kapolcsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal  2016. május 4-én aláírt együttműködési 

megállapodást  elfogadja. 

Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt tartson kapcsolatot 

a Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  és a megállapodásban 

megfogalmazott célok megvalósítását kísérje figyelemmel. 

                                 Felelős: Kovács György elnök  

                                 Határidő: folyamatos   



3 
 

Kovács György elnök kérte a Monostorapáti Polgárőrséggel  megkötött együttműködési 

megállapodás jóváhagyását.  

 Testület, egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

11/2016.(V.4.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Monostorapáti 

Polgárőrséggel  2016. május 4-én aláírt együttműködési megállapodást  

elfogadja. 

Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt tartson kapcsolatot 

a Monostorapáti Polgárőrséggel   és a megállapodásban megfogalmazott 

célok megvalósítását kísérje figyelemmel. 

                                 Felelős: Kovács György elnök  

                                 Határidő: folyamatos   

Kovács György elnök kérte a Nagyvázsonyi  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyását.  

 Testület, egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

12/2016.(V.4.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Nagyvázsonyi  Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal  2016. május 4-én aláírt együttműködési 

megállapodást  elfogadja. 

Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt tartson kapcsolatot 

a Nagyvázsonyi  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  és a 

megállapodásban megfogalmazott célok megvalósítását kísérje 

figyelemmel. 

                                 Felelős: Kovács György elnök  

                                 Határidő: folyamatos   

  

Kovács György elnök elmondta, hogy 2016. május 7-én hagyományőrző kiállítást 

szerveznek a művelődési házba. Kiállítják a régi fényképeket, régi tárgyakat, eszközöket. A 

roma családokat szeretettel várják a rendezvényre, zenés szórakozást, és vacsorát biztosítanak. 

Javasolta, hogy a rendezvényre fordítsanak 60.000.-ft-ot. 

Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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13/2016.(V.4.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.május 7-én „Roma 

hagyományok őrzése” címmel kiállítást szervez, zenés rendezvénnyel, és 

vacsorával egybekötve. A rendezvényre 60.000.-ft-ot fordítanak. Testület 

felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, szervezés 

lebonyolítására. 

Felelős: Kovács György elnök 

Határidő: 2016. május 7.  

Kovács György elnök elmondta, hogy 2016. május 28-án szeretne egy sportnapot tartani.  

Május 20-án a rendőrség Ki mit Tud?- ot szervez, jó lenne, ha képviseltetnék magukat.  

László Józsefné elnökhelyettes javasolta az időpontot egyeztetni a Kapolcsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, mert tudomása szerint Ők is akkor tartanak rendezvényt. 

Falunapon a pörkölt főzése a célszerű, az gazdaságos.   

Kovács György elnök elmondta, hogy nyárra szeretne tábort szervezni a gyermekeknek. 

Lehetne egy kirándulást szervezni vonattal  a Balatonra, és részt vehetnének egy 

hajókiránduláson. Sok pénzük nincs, jelenleg 271 e ft-ból gazdálkodhatnak, a Budapesti 

kirándulás sokba került.  Jó lenne, ha az idén is végeznének társadalmi munkát, egyeztet a 

polgármesterre, hogy miben segíthetnek. Elmúlt évben a Szent kútnál takarítottak, jól érezték 

magukat. 

Falunapot egyedül nem tudják megszervezni, ezért a helyi önkormányzat által tartandó 

falunapon működnek közre, kifizetnek egy műsor árát, vagy kihozatják a gyerekek részére a 

légvárat, és annak költségét fedezik. Lehetne később egy Roma Napot tartani. 

Nagy Józsefné lakosság részéről megjelent javasolta, hogy a környéken működő 3 roma 

önkormányzat tartson közösen egy falunapot. Jó lenne ha valaki sütne lángost, Ő biztosítja a 

lisztet, étolajat. Kiss János vállalja vetélkedő tartását.  

Trájer László kérdezte, hogy áll a falubusz igénylése, kik használhatják? Ki főzhet a 

falunapon? 

Kovács György elnök elmondta, hogy május 5-én jelent meg a pályázat, folyamatban van a 

pályázat készítése, szociális célra lehet használni a gépkocsit, 5 évig biztosítják a 

fenntartáshoz szükséges költségeket. 1-2 napon belül be kell adni a pályázatot, mert lezárják a 

benyújtási határidőt.    

Kovács György elnök az ülést 17,30 órakor bezárta. 

       k.m.f.t. 

               Kovács György        László Józsefné  

                    elnök            jkv.hitelesítő  
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