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JEGYZŐKÖNYV
amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 30. napján
11.00 órakor, a Kultúrház tárgyalójában megtartott nyilvános testületi üléséről
Jelen vannak:

mellékelt jelenléti íven felsoroltak

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző 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. Együttműködési megállapodás települési önkormányzattal
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. Együttműködési megállapodás települési önkormányzattal
Előadó: Molnár István elnök
Molnár István elnök elmondta, hogy a körjegyző készítette el a tervezetet.
Balaton Józsefné polgármester: A jelenlegi állapotot tükrözi a megállapodás tartalma.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a települési önkormányzat általi jóváhagyással válik
hatályossá.
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
8/2012.(V.30.) határozata
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Alsónemesapáti község Cigány Kisebbségi Önkormányzata az
megállapodást az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.

együttműködési

A testület felkéri az elnököt, hogy gondoskodjék az együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Felelős: Molnár István elnök
Határidő: tárgyév január 31.
2. Egyebek
Előadó: Molnár István elnök
Simon Margit körjegyző a roma önkormányzat pénzügyi helyzetével kapcsolatban elmondta,
hogy a jelentős tartozásokat halmoztak fel a képviselők a telefonszámla tekintetében. Így már
nincsen arra pénzük, hogy a következő havi számlát a roma önkormányzat kifizesse. Ez
mindaddig így is marad, amíg a hátralékokat a képviselők nem rendezik.
Molnár István elnök: Mindenki fizesse ki a saját telefonszámláját.
Simon Margit körjegyző: A számla ki nem egyenlítése azt vonja maga után, hogy a flottába
tartozó valamennyi személy telefonját kikapcsolják és csak térítés ellenében kapcsolják
vissza. Ez minden személynek (nemcsak a tartozóknak) hátrányos. Meg kell előzni ezt.
Kontrollálni kell a telefonhasználatot, hisz havi 10-12 ezer forintos számla nemzetiségi
önkormányzati ügyben vélhetőleg nem keletkezhet. A körjegyző ismertette valamennyi
képviselő hátralékának összegét és felhívta őket annak rendezésére is.
A feladatalapú támogatásról a döntést július 31-ig hozzák meg, a kiutalás határideje 15 nap.
A napirendi pont keretében közérdekű észrevétel, javaslat nem volt.
Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 11.45 órakor
bezárta.
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