Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Száma:2372-212017

.

J"gyzőkönyv

Készült: Monostorapáti RomaNemzetiségi Önkormányzatálta!2011. április 11-én
lkedden/ II,45 őraikezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös ÖnkormanyzatíHivatal
Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak: kovács

György

LászlŐJÓzsefné

roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
romanemzetiségi önkormányzatelnökhelyettes

Távolmaradá§át előzetesen beielentette:
Nagy

Péter

roma nemzetiségi önkormányzat

képviselője

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács

Lászlőné

jegyző

Kovács György elnök üdvözölte a megjelent tagokat, a jegyzőt. Megállapította , hogy az
ülés határozatképes, hisz 2 tag jelen van) az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy
a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet az fogadják eL
Tagok hatánozath.ozatal nélkijl elfogadták az alábbi:

Nap iren

d

et :

1./Monostorapáti RomaNemzetiségi Önkorményzat20l6.évi
költségveté s zér számadása
Előadó: Kovács György elnök
2.1

Y egyes, aktuális ügyek

Előadó: Kovács György elnök

l./ N a p i r e n d

:

Kovács György elnök elmondta, hogy megkapták a 2016. évi költségvetés zárszámadásárőI
szóló előterjesztést. Bevételi és kiadási főösszeg 1.065 e ft. volt, melyet 100 oÁ-ban
felhasználtak. Ismertette a kiadási tételeket. Javasolta a költségvetési zérszámadást
elfogadni.
Testület egyhangúlag,2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

2

/

5/2017.(IY.11.)RNÖ.

határ ozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
költs égvet és zár számadás át

1.065.000.-ft. bevétellel
1.065.000.-ft. kiadással elfogadja.
(Kö ltsé gve tés a j e gy zőkönyv

me

l

lékletétképezi )

2./Napirend:
Kovács GyÖrgy elnök elmondta, hogy a húsvétiünnepekre 25 roma család részére15002000-ft ér"tékben csomagot javasol ajándékozni. Tartós élelmiszerek vásárlására 50.000._ft_ot

iavasolt fordítani.
Testület

a

javaslattal egyetértett és 2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

612017.(IY.ll.)RNÖ. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat aHúsvétiÜnnep alkalmából
a roma családokat élelmiszer csomagban részesíti. A csomag vásárlására
50.000.-ft-ot fordítanak. Testület felhatalmazza az elnököt a szükséges
intézkedések megtételére, vásárlás lebonyolítására, és a csomagok átadására.
Felelős: Kovács György elnök

Határidő 2017 . április

1

6.

Kovács GyÖrgy elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda 2OI7.ápiilis 1-éntartotta a Farsangimulatságot.Arendezvényt támogatták 5000.ft. értékben,vásároltak egy torlát tombolatárgynak.

Testület egyhangúlag2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

7t2017.(IY.l1.)RNÖ.

határ ozatot
Monostorapáti

'

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

a

Monostorapáti Közös Fenntartású Napkciziotthonos Óvod a áItal
2017. április 1-én tartott Farsangi mulatságához 5000.-ft.
értékb en ho zzáj átuít, tomb o atárgyként vás áro lt e gy tortát.
1

Kovács György elnök elmondta, hogy a mai nap Roma Rendőrségi Napon vettek részt, 8
felnőtt, és 14 gyerek. A részvételértemléklapban részesültek, Javasolta erről utólag
döntsenek.

Testület egyhangúlag2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

3

812017.(Iv.11.)RNo.

határ ozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ány zat a 20 I7 . április
11-én Tapolcai Rendőrkapitányság áItaI szewezett Roma
Rendőrségi Napon vel| tészt. Megköszönte a szervezést, a
résztvevőknek pedig a megjelenést.

Kovács György elnök elmondta, hogy 2\I7.marcius 25-én,,Roma hagyomrányok őrzése"
címmel tartott kiállítás költségeire 50.000.-ft-ot terveztek, de 20.000.-ft- tal többe került a
rendezvény. Megköszönte

a megjelenést és az

ülést 12 őrakorbezárta

k.m.f.t.

ffi

jkv.hitelesítő

