
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    
Tel. 87/437-060. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi  Önkormányzata Képviselő-testülete által 2021. 

november  11-én (csütörtök) 10 órakor megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről    

 

Helye:  Polgármester Irodája, Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

    Kovács György           Elnök             

   Kovács Anna Júlia            tag 

 

igazoltan távol:    

 

László Józsefné            Elnökhelyettes 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   dr. Varga András                 jegyző 

   

 Jegyzőkönyvvezető: 

 

   dr. Varga András  

 

Kovács György elnök üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 2 képviselő jelen van, a testületi ülést 

megnyitotta.   

 

Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 2 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

Napirendet: 

1./ Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Kovács György elnök 

 2. Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadása. 

Előadó: Kovács György elnök 



 3. Monostorapáti Község képviselő-testületének a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 13/2019(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

véleményezése. 

 Előadó: dr. Varga András jegyző 

4. Mikulás napi ünnepség, rendezvény 

Előadó: Kovács György elnök 

1. Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi munkatervének 

elfogadása. 

Előadó: Kovács György elnök 

Kovács György elnök elmonda, hogy elkészült a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi munkaterve a melléklet előterjesztés szerint. 

Kérte a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják a 

munkatervet. 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 2 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

11/2021.(X1. 11.) RNÖ. h a t á r o z a t o t  

 

 A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 

Önkormányzat 2022. évi munkatervét elfogadja. 

Felelős: Kovács Gyula elnök 

Határidő: folyamatos  

2. Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása. 

Előadó: Kovács György elnök 

Kovács György elnök elmonda, hogy elkészült a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve a melléklet előterjesztés szerint. 

Kérte a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják a belső 

ellenőrzési tervet. 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 2 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

12/2021.(XI. 11.) RNÖ.  h a t á r o z a t o t  

 



 

A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 

Önkormányzat 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: dr. Varga András  jegyző  

Határidő: Folyamatos 

 

3. Monostorapáti Község képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 13/2019(VIII.31.) önkormányzati rendelete véleményezése. 

Előadó: dr. Varga András jegyző 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy Monostorapáti Község képviselő-testülete 2019. évben 

elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2019(VIII.31.) önkormányzati 

rendeletet. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2019(VIII.31.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban törvényességi felhívással élt az alábbiak szerint. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 83/A. §   (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi 

önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és 

mértékét. 

A 2019. évben elfogadott rendelet megalkotása során a Monostorapáti Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal nem került egyeztetésre a rendelet szövege. 

Egyeztetésre előterjeszti a 13/2019(VIII.31.) önkormányzati rendeletet, valamint 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 15.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét. 

Kovács György elnök kérte a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezzék, amennyiben 

elfogadják a javaslatot 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 2 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

13/2021.(XI. 11.) RNÖ.  h a t á r o z a t o t  

 

 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata jóváhagyja a 

Monostorapáti Község képviselő-testületének a helyi közművelődési 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv#lbj265id5c81
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv#lbj265id5c81


feladatok ellátásáról szóló 13/2019(VIII.31.) önkormányzati 

rendeletét. 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja és 

jóváhagyja Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 9/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét. 

Felelős: dr. Varga András  jegyző  

Határidő: Folyamatos 

 

4. Mikulás napi ünnepség, rendezvény 

Előadó: Kovács György elnök 

Kovács György Elnök elmondta, hogy 2021. december 4. napján mikulásnapi ünnepséget 

szeretnének szervezni, és ezen ajándékcsomagot osztanának ki. Indítványozza a képviselő 

testületnél, hogy az ünnepségre és ajándékcsomagok költségére 100 000 Ft keretösszeget 

hagyjon jóvá az önkormányzat költségvetéséből. 

 

Kérte a képviselő testületet, hogy kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadják a belső 

ellenőrzési tervet. 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 2 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

14/2021.(XI. 11.) RNÖ.  h a t á r o z a t o t  

 

 

A Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. 

december 4. napján megtartandó mikulásnapi rendezvény és 

ajándékcsomagok költségére 100 000 Ft összeget jóváhagy az 

önkormányzat költségvetéséből. 

 

Felelős: Kovács György elnök  

Határidő: Folyamatos 

 

Több észrevétel indítvány nem volt, ezért Kovács György elnök megköszönte a részvételt, majd 

az ülést 11.30 órakor bezárta. 

k.m.f. 

 

 

Kovács György         Kovács Anna Júlia 

  elnök       jegyzőkönyv hitelesítő

   


