
Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Száma:  M/40-2/2020 . 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat által 2020. március  19-én  

              /csütörtökön/  8  órai kezdettel megtartott rendkívüli  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  

      Kovács  Anna Júlia    roma nemzetiségi önkormányzati képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

  

                             Takács Lászlóné                   jegyző  

                                

 Kovács György elnök üdvözölte a megjelent tagokat, a jegyzőt.  Megállapította , hogy az 

ülés határozatképes, hisz mind a 3  tag  jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi 

tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek   egyet.   

 

Tagok  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t  :    1./Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások 

 

       Előadó: Kovács György elnök 

 

    

N a p i r e n d :  

Kovács György elnök elmondta, hogy az Országos Roma Önkormányzat részére megküldött 

tájékoztatót továbbították részére, melyben  az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatóság Igazgatójától tájékoztatta az önkormányzatokat , 

hogy  a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan elrendelt veszélyhelyzetre és az általános 

egészségügyi helyzetre, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok a kapott 2020. évi működési 

támogatás terhére az önkormányzatuk területén, a veszélyhelyzet ideje alatt, egyszeri jelleggel 

elszámolhatnak költségeket. Tartós élelmiszerre: maximum 5000.-ft/fő, fertőtlenítő és takarító 

szerre: maximum 3000.-ft/fő összeget. Javasolta 30  fő részére 5000.-ft/fő összeget 

meghatározni, melyből élelmiszert, és takarító szereket vásárolnának.  

Kérte a képviselőket, támogassák a felvetését.   

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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14/2020.(III.19.)RNÖ.  h a t á r o z a t o t  

 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a  koronavírus járvánnyal 

kapcsolatosan elrendelt veszélyhelyzetre és az általános egészségügyi helyzetre 

tekintettel, a   2020. évi működési támogatás terhére 30 fő részére 5000.-ft/fő 

összegben tartós élelmiszert, és  fertőtlenítő és takarító szereket vásárol.  

 

Testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedéseket tegye meg.   

 

Felelős: Kovács György elnök 

 

Határidő: Azonnal . 

 

 

Kovács György elnök  megköszönte a megjelenést és az ülést 8,15  órakor bezárta. 

 

       k.m.f.t. 

 

 

               Kovács György        László Józsefné  

                    elnök            jkv.hitelesítő  

 

 

 

 


