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JEGYZŐKÖNYV
amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 28. napján 9.00
órakor, a Körjegyzőség tárgyalójában megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről
Jelen vannak:
mellékelt jelenléti íven felsoroltak
Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző
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 nemzetiségi önkormányzat
testülete határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 3 fő van jelen. Az ülést az elnök telefonon
hívta össze a megjelent pályázati lehetőségre tekintettel.
A napirendi pontokhoz észrevétel nem érkezett, így a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
napirendi pontok megtárgyalásáról döntött:
1. 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. Egyebek
Előadó: Molnár István elnök
Molnár István elnök megkérdezte, hogy megkapták-e az állami támogatást.
Simon Margit körjegyző: 241.689,- Ft általános működési támogatás érkezett a bankszámlára. A
feladatalapú támogatás igénylési határideje: 2012. április 15.
2013-ban várhatóan nem lesz általános működési támogatás, csak feladatalapú.
2012. március 7-én értekezlet lesz a nemzetiségi önkormányzatoknak.
A bélyegzők elkészültek. A Magyar Államkincstár módosította a törzskönyvi bejegyzést a névváltozás
miatt. A banki számlanyitást és a korábbi számla megszüntetését az OTP-nél kérelmeztük, intézése
folyamatban van. Ehhez új banki aláírásbejelentőt kellett készíteni.
Minden képviselőnek van telefonköltségtartozása, ennek egy része 2011-es, amelyet sürgősen be kell
fizetni.
2012-ben a bélyegző készítésén túl csak telefonszámlára költöttek, de a költségek már most meghaladják
a 100 eFt-ot.
Zsoldos Norbertné Molnár Veronika képviselő: elhelyezkedtem, így rövidesen rendezni tudom, azóta
figyelek a telefonhasználatra és nem lépem túl a havi keretet.
Molnár István elnök: hasonlóan, én is.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a kormányzati portálon tájékoztató jelent meg a
telepfelszámolási pályázatról, de a részletek még nem ismertek.
Burka Sándorné elnökhelyettes véleménye szerint jó lenne élni a lehetőséggel.

Molnár István elnök javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan legyen nőnapi ajándékozás.
Kérdés, észrevétel nem volt, ezért az elnök szavazást rendelt el a nőnapi virágajándékozás ügyében és a
napirendi pont tárgyában és a testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.28.) határozata
nőnapi ajándékozásról
Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
nőnapi ajándékozásra maximum 25.000,- Ft fordítható a 2012. évi költségvetés terhére.
Felelős: elnök
Határidő: 2012. március 10.

Molnár István elnök: Lesz az idén roma közfoglalkoztatás?
Simon Margit körjegyző: Tavaly a többcélú társulás szervezte, nincsen információ róla.

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 9.40 órakor bezárta.
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