
Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8296. Monostorapáti  

Száma: 667-5/2012. 

 J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. július    26-án 

               (csütörtökön ) 14  órai kezdettel megtartott rendkívüli    nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

 

Jelen vannak: Kiss  János                                      nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Nagy Ildikó              nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes 

   László Józsefné             nemzetiségi önkormányzat tagja 

                         Nagy Pálné              nemzetiségi önkormányzat tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné            körjegyző 

  Kovács György            lakosság részéről érdeklődő  

 

Kiss  János elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 

hisz  mind a 4 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet azt fogadják el. 

 

Tagok  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t:     1./ Roma Nemzetiségi Nap szervezése. 

                                         

     Előadó:    Kiss János elnök 

 

             2./ Vegyes ügyek. 

 

       Előadó: Kiss János elnök  

 

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

Kiss János elnök elmondta, hogy előző ülésen eldöntötték, hogy a Roma Nemzetiségi Napot 

együtt tartják az önkormányzat falunapjával, 2012. augusztus 18-án. Javaslatuk alapján a civil 

szervezetek főznek. Feladatalapú támogatásra 267.000-ft-ot kapott a nemzetiségi 

önkormányzat, melyet meghatározott célra kulturális programokra lehet felhasználni. A 

falunap programját összeállították, 19 óra után lehetne olyan programot szervezni, ami a 

romaság hagyományait bemutatja, kérte a javaslatokat. 

Kovács György választópolgár Kerekes Györgyöt javasolja meghívni. 
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Kiss János elnök véleménye szerint a devecseri Fer Beas együttessel is fel lehetne venni a 

kapcsolatot, Ők autentikus cigány zenét játszanak. Nagyvázsonyiak között is van egy 

személy, aki szépen énekel, Őt is meg lehetne hívni.  

Kovács György javasolta már délelőtt megkezdeni a programokat, sport és ügyességi 

vetélkedőt lehetne szervezni. Elmúlt évben is az volt a probléma, hogy amikor a kulturális 

programok kezdődtek, nem volt nézőközönség. Gondoskodni kell a vendéglátásról, büfét kell 

működtetni, valamelyik vállalkozónak ki kellene települni a rendezvényre. Javasolta legyen 

bál, az emberek 8 órakor még nem mennek haza. Molnár Árpád  és fia vállalja a műsorok 

hangosítását, és zeneszolgáltatást 35.000.-ft-ért.  

Nagy Pálné képviselő marhahúst javasolt vásárolni, és pörköltet készíteni, véleménye szerint 

10 kg. elég lenne a főzéshez. Süthetnének cigány kenyeret.  

Kiss János elnök 180.000.-ft-or javasolt a Nemzetiségi Nap lebonyolítására fordítani. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

6/2012.(VII.26.)RNÖ.  h a t á r o z a t o t  

                Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

     2012. augusztus 18-án megrendezésre kerülő Roma  

                                                           Nemzetiségi Nap lebonyolításához, kulturális programok  

                                                           szervezéséhez  180.000.-ft-ot biztosít 2012. évi  

                                                           költségvetése – feladatalapú támogatás – terhére. 

Testület felhatalmazza az elnököt a programok  

megszervezésére, költségek kiegyenlítésére. 

Felelős: Kiss János  

    elnök 

Határidő: 2012. augusztus 18.  

Kiss János elnök javasolta a testület tagjainak, hogy járuljanak hozzá  a Bokréta 

Nagycsaládos Egyesület által szervezett táborozás költségeihez,  10.000.-ft-ot javasolt 

megállapítani. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 7/2012.(VII.26.)RNÖ                      h a t á r o z a t o t  

               Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

     Bokréta Nagycsaládos Egyesületet támogatásban 

                                                           részesíti,  gyermekek  táborozási   költségeihez 10.000.- 

     ft-tal hozzájárul. 
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       Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy  

      a támogatás utalásáról gondoskodjon. 

      Felelős: Takács Lászlóné 

  körjegyző  

      Határidő: 2012. augusztus 10. 

 

Kiss János elnök elmondta, hogy elmaradt az egészségügyi nap szervezése, melyet ősszel 

javasol megtartani. Kérte Nagy Ildikót a szervezésre.  

Nagy Pálné tag elmondta, hogy elmaradt a Szent-kúti kirándulás is, szintén meg kellene 

szervezni. 

Kiss János elnök véleménye szerint támogatni kellene a hátrányos helyzetű roma tanulókat, 

meg kellene nézni, milyen lehetőség van ösztöndíj létrehozására. 

Nagy Pálné képviselő elmondta, hogy a továbbtanuló 8. osztályosokat kellene támogatni.  

Kiss János elnök elmondta, hogy 2012. augusztus 2-án részt vesznek a  Holokauszt 

megemlékezésen Tapolcán. 

Megköszönte a tagok megjelenését, és az ülést 15 órakor bezárta.  

 

      k.m.f.t. 

 

                Kiss János               Nagy Pálné  

                  elnök              jkv.hitelesítő 


