
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8296 Monostorapáti   

Száma: 502-4/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Monostorapáti  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2013. július 25-én 

               (csütörtökön)  18  órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Társalgója  8296 Monostorapáti, Petőfi u.12.  

 

Jelen vannak: Kiss  János                                      nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Nagy Pálné                           nemzetiségi önkormányzat tagja 

   Nagy Ildikó              nemzetiségi önkormányzat tagja 

                         László Józsefné             nemzetiségi önkormányzat tagja  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné              jegyző 

   

Kiss  János elnök üdvözölte a megjelent képviselőket,  jegyzőt.  Megállapította, hogy az ülés 

továbbra is  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./ Aktuális ügyek, és a kisebbségi nappal kapcsolatos megbeszélés. 

 

                 Előadó:  Kiss János  

    elnök 

N a p i r e n d : 

 

Kiss János elnök elmondta, hogy részt vettek a Bokréta Nagycsaládos Egyesület által 

szervezett táborban. Javasolja az egyesületet 20.000.-ft. támogatásban részesíteni a felmerült 

költségek miatt. 

Testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

5/2013.(VII.25.)RNÖ. h a t á r o z a t o t 

    Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

   Bokréta Nagycsaládos Egyesületet támogatásban 

részesíti,  gyermekek  táborozási   költségeihez 20.000.- 

   ft-tal hozzájárul.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy  

a támogatás utalásáról gondoskodjon 
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                                       Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2013. július 31. 

Kiss János elnök javasolta, hogy a Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezendő program költségeihez 20.000.-ft-tal járuljanak hozzá. Orsós János elnök 

udvarában fellépő előadó  számláját fenti összeg erejéig kifizetik. 

Testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

6/2013.(VII.25.)RNÖ. h a t á r o z a t o t 

   Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

a Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által – Művészeti Napok   

alatt – szervezendő programok költségeihez 20.000.-ft-tal hozzájárul. 

 

  Testület felhatalmazza az elnököt, hogy 20.000.-ft- összegben     

gondoskodjon számla kiegyenlítéséről. 

 

  Felelős: Kiss János elnök 

 Határidő: 2013. augusztus 5.  

 

Kiss János elnök elmondta, hogy az Extázis Ifjúsági Szervezet csatlakozott a Pannon Térség 

Ifjúsági Értékőr Hálózathoz. A Művészeti Napok alatt Kapolcson a Csigaházban, 

Kovácsműhelyben mutatkoznak be. AMonostorapáti fiatalok 2013. július 31-én várják az 

érdeklődőket, a hegyről, hegyi munkákról,  a borról, borral kapcsolatos tárgyakról rendeztek 

kiállítást. A fiatalok a rendezvény alatt ott tartózkodnak, ezrét javasolta, hogy költségeikhez 

10.000.-ft-tal járuljanak hozzá, illetve vásárolhasson részükre üdítőt. 

 

Testület tagjai a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

 

7/2013.(VII.25.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Értékőr Hálózat  

kiállításban résztvevő fiatalok részére 10.000.-ft. értékben üdítőt  

vásárol.  

 

Testület felhatalmazz az elnököt, hogy a beszerzésről és számla 

kiegyenlítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Kiss János elnök 

 Határidő: 2013. augusztus 5.  

 

Kiss János elnökelmondta, hogy a közmeghallgatáson elhangzottak alapján a Roma Napot 

később rendezik meg,  az ülést 18,30 órakor bezárta.  

 

     k.m.f.t. 

 

       Kiss János            Nagy Pálné  

elnök       jkv.vezető 


