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12/2013.(VIII.08.) határozat 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  

I. féléves beszámolójáról         G3 

 

13/2013.(VIII.08.) határozat 
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14/2013.(VIII.08.) határozat        G2 

augusztusi falunap  rendezésében való részvételről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 08 

napján 15.30 órakor, a Hivatal tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről  

 

Jelen vannak:   mellékelt jelenléti íven felsoroltak 

   

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit jegyző és Balaton 

Józsefné polgármester  

Óvári Melinda egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni.  Távolmaradását 

előre nem jelentette be.  

Az ülésen állampolgár nem jelent meg.  

Az ülést vezette: Molnár István elnök  

 

Molnár István elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a kisebbségi 

önkormányzat testülete határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 3 fő van jelen.  

 

A napirendi pontokhoz észrevétel nem érkezett, így a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az 

alábbi napirendi pontok megtárgyalásáról döntött: 

 

1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. első félévi beszámolójáról  

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

A képviselők jegyzőkönyv-hitelesítőnek 3 igen, egyhangú szavazattal Burka Sándornét 

választották meg, majd rátértek az ülés 1. napirendi pontjára: 

 

1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. első félévi beszámolójáról  

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök javaslatára a képviselők a jegyzővel áttekintették 2013. év első hat havi 

kiadásait és bevételeit.  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a telefonköltség megtérítése tekintetében minden 

képviselő jelentős hátralékkal rendelkezik, amely hátrányosan hat a gazdálkodásra. Az év 

hátralévő részére a jelenlegi számlaösszegeket figyelembe véve még a telefonszámlák 

kifizetése sem garantálható. 

 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök szavazást rendelt el a napirendi 

pont tárgyában és a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013.(VII.08.) határozata 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves 

beszámolójáról  

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy az I. félévi 



 

gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

A testület felkéri az elnököt a további ésszerű és takarékos gazdálkodásra. 

 

Felelős: Molnár István elnök 

Határidő: folyamatos 

 

A határozathozatal után a testület rátért a következő napirendi pontra. 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Simon Margit jegyző ismertette az óvodai fenntartói társulás megállapodása módosításának 

szükségességét. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Molnár István elnök javasolta, hogy a testület támogassa az 

óvoda társulási formában való fenntartását.  

 

A képviselők egyetértettek az elnök javaslatával, ezért a testület 3 igen, egyhangú szavazattal 

az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013.(VIII.08.) határozata 

óvodai társulás ügyében 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy támogatja azt, hogy Alsónemesapáti és Nemesapáti Községek önkormányzatai  az 

Alsónemesapáti Maci Óvodát társulási formában tartsák fenn.  

 

Molnár István elnök javasolta, hogy az augusztusi falunap szervezésében vegyen részt a roma 

önkormányzat is.  

 

A tagok az indítvánnyal egyetértettek és a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(VIII.08.) határozata 

augusztusi falunap  rendezésében való részvételről 

  

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

2013 augusztusi falunap szervezésében és lebonyolításában részt kíván venni.  

 

Határidő: 2013. augusztus 20. 

Felelős: Molnár István elnök 

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 16.10 órakor 

bezárta.  

K. m. f 

Molnár István      Burka Sándorné  

       elnök                       elnökhelyettes  


