
Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Száma:  M/101-7/2019 . 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 2019. november  27-én/szerdán/   

16:30   órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház 

 Monostorapáti, Petőfi u.12. 

 

Jelen vannak: Kovács György Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

                             László Józsefné Roma Nemzetiségi Önkormányzat  elnökhelyettes  

                             Kovács Anna Júlia Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 

  

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 Takács Lászlóné jegyző  

 

Lakosság részéről: 9 fő 

 

Kovács György elnök köszöntötte a megjelenteket majd megállapította, hogy a testület 

határozatképes, mert 3 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat és kérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék azok elfogadását. 

 

Tagok határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t  : 1./ Beszámoló a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 2019. évi tevékenységéről  

 

 Előadó: Kovács György   elnök   

 

  

1. napirend: Beszámoló a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

tevékenységéről 

 

Kovács György elnök részletesen ismertette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évben 

végzett tevékenységét, megrendezett programjait. Elmondta, hogy januárban borfőző 

versenyen vettek részt, március végén élelmiszerosztás volt húsvéti ünnepekre, áprilisban 

hagyományőrző kiállítást rendeztek, amelyen elég szép létszámmal voltak jelen és nagy 

élményt jelentett a gyermekeknek a Tapolcai Rendőrkapitányság épületének bemutatása is, 

ahol ajándékokat is kaptak a gyerekek. Az idei évben májusfát állítottak az óvodánál és a 

művelődési háznál, a sportpályán május 12-én vetélkedővel egybekötött rendezvény várta a 

családokat, légvárral és ringlissel. Elmondta próbálnak minden évben egyre színesebb 

programokat szervezni. Részt vettek májusban a veszprémi rendőrség által szervezett KI-

MIT-TUD-on is. Júniusban kivették a májusfát az óvodánál. A település rendezvényeinek 

aktív részesei voltak példaként említette a falunapot és a szüreti felvonulást. Tájékoztatta a 
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jelenlévőket, hogy a kirándulások megszervezésekor a legfőbb cél az volt, hogy élményekben 

gazdagon térjenek haza a résztvevők, ezért szerveztek Horvátországba június 13-án és Egerbe 

augusztus 15-én is kirándulást. Véleménye szerint, aki részt vett jól érezte magát és reméli 

jövőre is hasonlóan meg tudják majd szervezni. Elmondta, hogy az év hátralévő részében még 

szeretnének december 4-én a Mikulás és december 21-én a karácsonyi ünnepséget, valamint, 

ha lesz rá igény szilveszteri bulit is megszervezni. Elmondta december 5-én hivatalosak a 

Tapolcai Rendőrkapitányság rendezvényére, melyre reméli minél több család el tud jönni. 

Kérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket.  

 

Vélemény, hozzászólás nem volt.  

 

Kovács György elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megállapodást kötöttek akárcsak az 

elmúlt évben is azokkal a vállalkozókkal, szervezetekkel, akikkel egész évben kapcsolatban 

voltak. Javasolta együttműködési megállapodások elfogadását a  Monostorapáti Nyugdíjasok 

Egyesületével, Nagyvázsonyi „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesülettel, Kapolcsi Völgy 

Turisztikai Egyesülettel, valamint Nagyvázsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az 

együttműködés keretében segítik egymás munkáját. Javasolta egyenként jóváhagyni a 

megállapodásokat. Először a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületével kötött megállapodást 

javasolta elfogadni.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

33/2019.(XI.27.)RNÖ h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületével Monostorapáti, 

Iskola u.1.  kötött együttműködési  megállapodást 

jóváhagyja. 

 

(Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Kovács György elnök kérte a  Nagyvázsonyi „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesülettel  kötött  

megállapodásokat jóváhagyni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

34/2019.(XI.27.)RNÖ. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

Nagyvázsonyi „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesülettel  8291 

Nagyvázsony, Petőfi u.2. sz.    kötött   együttműködési  

megállapodás jóváhagyja. 

 

(Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Kovács György elnök kérte A Völgy Turisztikai Egyesülettel,   kötött  megállapodást 

jóváhagyni. 
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Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

35/2019.(XI.27.)RNÖ h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat A 

Völgy Turisztikai Egyesülettel 8296 Monostorapáti, Petőfi 

u.123.     kötött   együttműködési  megállapodás 

jóváhagyja. 

 

(Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Kovács György elnök kérte a Nagyvázsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal   kötött  

megállapodást jóváhagyni. 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

36/2019.(XI.27.)RNÖ h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 

Nagyvázsonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal   

8291. Nagyvázsony, Kinizsi Pál u.96.sz.    kötött   

együttműködési  megállapodás jóváhagyja. 

 

(Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Kovács György elnök javasolta, hogy a Mikulás ünnepség megszervezésére, gyermekek 

csomagjaira 80.000.- Ft, a karácsonyi ünnepség megszervezésére, mely tartalmazza az 

óvodában elkészített vacsora és a fellépők díjait, csomagot  is 460.000. Ft, összegeket 

fordítsanak a költségvetés terhére, majd felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha 

elfogadják a javasolt összegeket. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadták az alábbi 

 

37/2019. (XI.27.) RNÖ h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

testülete az alábbi rendezvények költségeit biztosítja a 

2019. évi költségvetés terhére: 

 

Mikulás ünnepségre:   80.000.- Ft 

Karácsonyi ünnepségre: 460.000.- Ft 

 

Felelős: Kovács György elnök 

Határidő: 2019. december 31. 

 

Sárközi Lajosné helyi lakos szerint a rendezvényeken volt, hogy hamisan játszott a zenész 

ezért nem érezték jól magukat. 
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Kovács György elnök elmondta, hogy a rendezvények megszervezése - példaként említette a 

Mikulás vagy a Karácsonyi ünnepséget - nem kis feladat, véleménye szerint tiszteletből is ott 

kellene maradni végig. 

 

László Józsefné tag szerint ne csak a csomagok átvételéért jöjjenek el, hanem maradjanak a 

részükre szervezett programokon is. 

 

Bogdán Ferencné  helyi lakos kérte, ha lehet legyen halkabb a zene, hogy lehessen 

beszélgetni, mert véleménye szerint az is fontos, hogy együtt legyenek, de úgy látta sokan 

csak a csomagokért jönnek el a rendezvényre, majd távoznak.  

 

Kovács György elnök szerint jó lenne, ha este 10-11 óráig maradnának a rendezvényeken. 

 

Ughi Antalné helyi lakos szerint az roma nemzetiségi önkormányzat képviselői jól szervezik 

meg a különböző programokat egész évben. 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy 29 családot érintenek a rendezvények, de sajnos egyre 

kevesebb mennek el a programokra. 

 

Bogdán Ferencné helyi lakos szerint most is látható az érdektelenség, mivel most is csak 9-

en vannak jelent a 29 családból. 

 

Kovács György elnök problémaként említette, hogy nem jeleznek időben a kirándulásokra és 

annak indulására is késéssel érkeznek.  

 

László Józsefné képviselő egyetértett az elnökkel, mert a kirándulások megszervezése is 

nehézségbe ütközött, mivel többen nem adtak konkrét választ, hogy jönnek vagy nem, az 

utolsó pillanatban gondolták meg magukat, de a busz megrendelése után már nem lehet azt 

visszamondani és nem mindegy hány személyes buszt kérnek. Véleménye szerint már lassan 

többen lesznek a meghívott vendégek a kiránduláson, mint a roma származásúak, ezért a 

jövőben a megfelelő létszámú busz rendeléséhez már korábban kérni fogják a konkrét választ 

és ha elég a kisebb busz azt fogják megrendelni kevesebb költségből. 

 

Kovács György elnök elmondta, hogy jövőre is terveznek kirándulást, reméli sikerül minél 

több családot bevonni és szép helyekre eljutni. Hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és az ülést 16:45 órakor bezárta. 

 

k.m.f 

 

 Kovács György László Józsefné  

 elnök jkv.hitelesítő 

 


