
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8296 Monostorapáti. Petőfi u.123.

Száma: 1099-612016.

Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányz at áItal2}l6. november 24-én
/csütörtökön/ 8 őraikezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak: Kovács György tomar.emzetiségi önkormányzat elnöke
LászIőJózsefné romanemzetiségi önkormányzatelnökhelyettes

Távolmaradását előzetesen beielentette

Nagy Péter roma nemzetiségi önkormányzat képviselője

Tanácskozási ioggal meehívott:

Takács Lászlőné jegyző

Kovács Györgv elnök üdvözölte a képviselőt, jegyzőt. Megállapította , hogy az ülés
határozatképes, hisz 2 tag jelen yan, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagot, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet az fogadja el.

Tagok határozathozatal nélktil elfogadták az aláhbi

N a p i r e n d e t : l./Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Kovács György elnök

1./Napirend:

Kovács György elnök elmondta, hogy a 2016. december 3-ántartlák a Mikulás ünnepséget a
kulturházban. Műsört adnak az óvodások, M iskola tánccsoportja. A gyermekek részére
csomagokat szeretne vásárolni 500-ff/ff összegben, valamint süteményt és üdítőt. A
költségekre 80.000.-ft-ot javasolt megállapítani.

Testtilet egyharrgúlag,2 igen szavazattal megfiozta az alábbi:

l8l2016.XL24.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormanyzat 2016. december 3-án
Mikulás ünnepséget szerv ez. A rendezvény lebonyolításéútoz 8 0. 000. -ft -ot
biztosít 20I 6. évi költségvetéséből.
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Testületf elhatalmazzaazelnökötarcndezvénylebonyolítására

Felelős: Kovács György elnök

Határidő: 2016. december 3.

Kovács György elnök elmondta, hogy 2016. december t7-én tartják a Karácsonyi
Ünnepséget a kulturházban. Meghívja a roma családokat, civil szervezetek vezetőit. a

Budapesti Gipsy Fusion Budapesd Bend ad műsort. A műsor dija 92.000.-ft. Fellép a
Nagyvázsonyi Rupa Éva, a helyi gyermekek előadják a Betlehemi játékokat. Az ővoda főz.

Javasolt a r endezv ényre 2 5 0. 000. -ft -ot fordítani.

Testület e gyhangúla g, 2 igen szav azattal meghozta az alábbi:

1912016.XL24.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december I7-én
Karácsonyi Ünnepsé get szew ez. A rendezvény lebony o|itásáútoz 25 0. 000. -ft -

ot biztosít 2016. évi költségvetéséből.

Testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény lebonyolítására

Felelős: Kovács György elnök

Határidő: 2016. december 17.

Kovács György elnök tájékoztatta a képviselőt, hogy november 30-án KRESZ. vetélkedőn

vesznek részt aroma fiatalok. Az ülést 8,30 órakor bezárta.

k.m.f,t.
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