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György

Lásziőrozsefne

roma nemzetiségi önkormanyzat elnöke
romanemzetiségi önkormanyzatelnökhelyettes

NagyIldikóromanemzetiségiönkormanyzatképviselője
Tanácskozási ioggal meghívott:
jegyző
Takács Lászlőtté
Lakosság részérőImegielent: 1 fő

részérőlmegjelent
Kovács Gvörgv elnök üdvözö,lte a megjelent lagot, _jegyzőt, lakosság jelen van, az ülést
2 tag
Nagy pétert. vregffipitotta , hogy * Űe" határőzatképes, hísz
pont targyalásával
napirendi
szereplő
megnyitotta. Kérte a támleti tagot, hogy a meghívóban
értsen egyet az fogadják el.

Tagok határozathozatal télkúlelfogadták az alábbi:
Napir

e

nde

t : l./M"il$;ffip#

RomaNemzetiségi önkormányzat20l6, évi

Előadó: Kovács György elnök
Monostorapáti
2./iVíonosto rapátíRoma Nemzetiségi Önkormany zat és
o dás
gállap
i
Me
s
dé
gyüttműkö
köz sé g önkormany zata kőzötti E
felülvizsgálata.
Előadó: Kovács György elnök
3./Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Kovács György elnök

1./Napirend:
költségvetés tervezetet,
Kovács György elnök elmondta, hogy megkapták a20l6, évi
Javasolta a kÖltségvetést
Bevételi és kiadási főösszeg 782 eft. mely mtíködésre fordíthatÓ.
elfogadni.
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Testíilet egyhangúlag,2 igen szavazattal meg}tozta az alábbl::

lt201,6.(fi.3.)RNÖ. határozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
költségvetését

782.000.-ft. bevétellel
782.000.-ft. kiadással elfogadja.
(Költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:
Kovács Györg5r elnök elmondta, hogy a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2015. marcius 19-én együttműködési megrállapodást kötött a Monostorupáti község
Önkormányzatával feladatellátásra vonatkozólag. Megállapodást 5l20I5 .GIL 1 9.)RNÖ.
hatán o zattal elfo gadtrák.

A

nemzetiségek jogairól szőIő 2011. évi CLXXX törvény 80. §. (2) bekezdése alapján a
megállapodásokat minden év január 31. felül kell vizsgálni és - amennyiben az sztikséges módosítani.
A nemzetiségi önkormányzaltal kötött megállapodás megfelel a jelenleg hatályos
jogszabályban előírt rendelkezéseknek, annak módosítása nem indokolt.
Javas

o

lta a hatérozat terv ezetet

el

fo

gadni.

Képviselő-testületegyhangúlag2igenszavazattalmeghoztaazaléhbi
212016.(I.3.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat felülvizsgálta

a

Monostorapáti község Önkormányzatával kötött - 5l2015.(III.19.)RNÖ.sz.
határozattal elfogadott - Együttműködési Megállapodást, megállapította, hogy
a megállapodás módosítása nem indokolt.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről
polgármesterét táj ékoztassa.

a helyi

önkormányzat

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző
Hatráridő: 2016. februar 15.

3./Napirend:
Kovács György elnök elmondta, hogy Nagy Ildikó Monostorapári, Áípád u. 14.sz. alatti
lakos roma nemzetiségi önkormányzati képvise|ő az alakuló ülésen 2014. október 21-én vett
részt a testület munkájába. 2014. december 22-én már nem jelent meg az ülésen. A
nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi CLXXIX. törvény 102.§ (1) bekezdése h. pontja
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/

alapjánha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontj átől számitva,
amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz résú.a képviselő-testület ülésen
képviselői me gbizatása me gszűnik.
Javaso lta a határ o zat terv ezet elfo gadás át.

Képviselők egyhangúlag2 igen szavazattal meghozték az alábbi:
3t2016.(il.3.)RNÖ. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat megállapította, hogy
Nagy Ildikó Monostorapári,
u.I4.sz. alatti lakos önkormányzati
képviselő 2014. december ^ípád
22-től nem vett részt az önkormányzat
munkájában, ezért nemzetiségi önkormányzatí képviselői megbizatása a
nemzetiségek jogairól szőlő 20|1. évi CLXXXX. törvény 102.§ h) pontja
alaplan 201 5 . december 22-én megszűnt.
Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a nemzetiségi önkormányzati
képviselőt a döntésről tájékoztassa Nagy Ildikó képviselőt, Monostorapáti
Helyi Választási Bizottságot, valamint a Veszprém Megyei
Kormányhivatalt.
Felelős: Kovács György elnök
Hatráridő: Azonnal

Kovács György elnök elmondta, hogy együttmúködési megállapodást kötött 2015.július
20-án a ,,Fekete Sere" Ifiúsági Egyesülettel Nagyvázsonnyal. Kérte a testületet utólagosan

hagyj a jőv á az

e

gyittműködé si me gállapodást.

Testület, egyhangúlag2 igen szavazattal meghozta az alábbi
41201,6.(I.3.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a,,Fekete Sereg"
Ifi úsági Egyesülettel Nagyvazsony, Petőfi u.2.sz. között 201 5. július 20án aláirt

e

gyüttműködé si megállapodást elfo gadj a.

gi Önko rmrán y zat f elhatalmazza az elnököt tarts on kapc s o l atot
az Iflúságí Egyesülettel, és a megállapodásban megfogalmazott célok

Nemzeti

sé

megvalósítását kísérje

fi

gyelemmel.

Felelős: Kovács György elnök
Hatáidő: folyamatos

Kovács György elnök elmondta, hogy megkereste a Cigány Holokausá Központ Budapest,
Szent István űt 71. és javasolták, hogy tekintsék meg a kiállítást, mely bemutatja a ciganyság

múltját és jelenét. Véleménye szerint
Önkormányzattal közösen
véleménlt.

a Kapolcsi és Nagyvénsonyi Roma

Nemzetiségi
meg lehetne szeryezni a kirándulást március hónapban. Kérte a

4

LászIŐ JÓzsefné elnökhelyettes javasolta megszeruezní a kirándulást és megtekinteni
a
kiállítást.
Testület, egyhangúla g 2 igen szavazattal meghozta az alábbi:

5|2016.(I.3.)RNÖ. határozatot
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormrányz at 201 6. március
hónapban megtekinti a cigány Holokausá központ Budapest,
S

zent István űt
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L sz.kiállítását.

Nemzetiségi Önkormanyzat felhatalmazzaaz elnököt

fel a

a

vegye

kapcsolatot a kapolcsi és Nagyvázsonyi Roma
Nemzetiségi Önkormrányzattal, és közösen szervezzék meg a
kiállítás megtekinté sét 20 l 6. marcius hónapban.
Testrilet 2016.
öltségeket.

évi költségvetéséből biztosítja a

felmenilő

Felelős: Kovács György elnök
Hataridő: 2016. marcius

3 1.

Kovács GYÖrgY elnÖk javasolta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda által 2016. február I3-án tartandó Farsangi mulatságot támogassák 5000._ft.
értékben,vásrároljanak egy tortát tombolatárgynak.

Testtilet,

a

javaslattal egyetértett és egyhangűlag2 igen szavazattal megho zta
azalábbi:

612016.(U.3.)RNÖ.

határ ozatot
Monostorapáti

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

a

Monostorapáti közös Fenntartású Napk<iziotthonos Óvod a által
2016. februar l3-an tartandó Farsangi mulatságához 5000.-ft.
értékb en, hozzáj árul, tomb o l atiárgyként vás áro l e gy lr;rrtát.

Nemzetiségi Önkorményzat felhatalmazza
beszerzésre.

az elnököt

Felelős: Kovács György elnök
Határidő: 2016. februrár 13.

Kovács Györry elnök az ülést 17,50 órakorbezérta.
k.m.f.t.
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