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HATÁROZATOK 

 

 

Tartalom:            KÓD 

 

16/2013.(X.25.) határozat         G4 

háromnegyedéves beszámoló elfogadásáról 

 

17/2013.(X.25.) határozat         G2 

2014. évi koncepció elfogadásáról 

 

18/2013.(X.25.) határozat         G2 

adventi játszóház szervezésében részvétel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 25. 

napján 9.30 órakor, a Kultúrházban 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 

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. háromnegyedéves 

beszámolójáról  

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi koncepcióról  

Előadó: Molnár István elnök 

 

3. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

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

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

 

 

1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. háromnegyedéves 

beszámolójáról 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök felkérésére Simon Margit jegyző ismertette gazdálkodás helyzetét. 

 

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  

16/2013.(X.25.) határozata 

háromnegyedéves beszámoló elfogadásáról 

 

Az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2013. ¾ éves gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 



Felkéri az elnököt a további ésszerű és takarékos gazdálkodásra. 

Felelős: Molnár István elnök 

Határidő: folyamatos 

 

2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi koncepcióról  

Előadó: Molnár István elnök 

 

 

Molnár István elnök az írásos előterjesztést azzal egészítette ki, hogy 2014-ben is jó lenne 

minden olyan rendezvényt megtartani, programot támogatni, amely 2013. évben volt. 

 

A szöveges előterjesztéshez, táblázathoz 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  

17/2013.(X.25.) határozata 

2014. évi koncepció elfogadásáról 

 

Az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat 2014. évi koncepcióját az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal 

jóváhagyja. 

A testület felkéri a jegyzőség gazdálkodási előadóját, hogy a 2013. évi kiadási tényadatok, 

kötelezettségvállalások figyelembevételével - a feladatalapú támogatással nem számolva - 

készítse elő a 2014. évi költségvetés tervezetét. 

A testület felkéri az elnököt a 2014. évi költségvetési előterjesztés elkészítésére és határidőre 

történő benyújtására.  

Felelős: Molnár István elnök 

Határidő: 2014. február 5.  

 

 

3. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Simon Margit jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a ROM-RKT pályázat pénzügyi 

elszámolását benyújtották a pályázatkezelőhöz. 

 

Az elnök javasolta, hogy a roma önkormányzat vegyen részt az adventi játszóház 

szervezésében.  

 

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

döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013.(X.25.) határozata 

Adventi játszóház tartásáról 

  

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

2013 december hónapban részt vesz a települési önkormányzat által rendezett adventi 

játszóház szervezésében és kivitelezésében (önkéntes munkát végezve). 

 



Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár István elnök 

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 10.20 órakor 

bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Molnár István     Burka Sándorné  

                  elnök                    képviselő-jegyzőkönyvhitelesítő  

 


