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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 24. napján 

15.30 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. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

Előadó: Molnár István elnök 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Zsoldos Norbertné Molnár Veronika képviselő bejelentette, hogy névváltozása történt: Molnár 

Veronika lett a neve. 

 

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

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

 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Molnár István elnök az előterjesztést szóban nem egészítette ki.  

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy jogszabályban előírt kötelezettségét teljesíti a testület 

a döntés meghozatalával. 

 

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 

9/2012.(VII.24.) határozata 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és 



 

Működési Szabályzat módosításáról az alábbi döntést hozta: 

 

Az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata II. 

fejezete (6) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

Az együttműködési megállapodás a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú mellékletét 

képezi. 

 

Az SZMSZ 2. számú mellékletén a képviselők névsorában a Zsoldos Norbertné Molnár 

Veronika név Molnár Veronikára módosul.  

 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a módosítást az SZMSZ-n vezesse át és azt 

egységes szerkezetbe foglalva készítse el. 

 

Felelős: Molnár István elnök 

Határidő: 2012. július 31.  

 

 

2. Egyebek 

Előadó: Molnár István elnök 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a roma önkormányzat 214.525,- Ft feladatalapú 

támogatást kapott, mely július 19-én megérkezett bankszámlájukra. 

Jelentős tartozásokat halmoztak fel a képviselők a telefonszámla tekintetében.  

 

Molnár István elnök javasolta, hogy a roma önkormányzat tagjai az előző évhez hasonlóan 

vegyenek részt a közösségi, családi nap szervezésében és lebonyolításában. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek és 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozták: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2012.(VII.24.) határozata 

részvétel a 2012. július 28-ai közösségi családi nap szervezésében 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a korábbi évekhez hasonlóan részt vesznek a közösségi, családi nap megszervezésében és 

lebonyolításában Alsónemesapátiban 2012. július 28-án. Vállalták, hogy a programokról 

tájékoztatják a roma közösség tagjai, hogy családjaikkal minél többen vegyenek részt a 

rendezvényen. 

A testület 10.000,- Ft értékben, természetben járul hozzá a rendezvény kiadásaihoz.  

 

Felelős: képviselők  

Határidő: azonnali  

 

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a települési önkormányzat 

augusztus 19-én falunapot rendez. Kérte a képviselők részvételét. 

 



 

 

 

 

A testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012.(VII.24.) határozata 

részvétel az augusztus 20-ia falunap nap szervezésében 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a korábbi évekhez hasonlóan részt vesznek az augusztus 20-ai falunap megszervezésében és 

lebonyolításában Alsónemesapátiban. Vállalták, hogy a programokról tájékoztatják a roma 

közösség tagjai, hogy családjaikkal minél többen vegyenek részt a rendezvényen. 

 

Felelős: képviselők  

Határidő: 2012. augusztus 20.  

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott az Apáti Iskoláért Alapítvány „Hidak”- 

családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat tartalmáról. 

Javasolta a képviselőknek, hogy a roma közösséget tájékoztassák a program szolgáltatásairól. 

 

A testület az elnök javaslatára 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012.(VII.24.) határozata 

részvétel a „Hidak” című pályázat szolgáltatásai népszerűsítésében  

 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az Apáti Iskoláért Alapítvány „Hidak”- családi közösségi kezdeményezések és programok 

megerősítése című pályázat munkaerőpiaci, mentálhigiénés, információs és egyéb 

szolgáltatásai közvetíti a roma közösség tagjai számára. 

 

Felelős: képviselők  

Határidő: folyamatos  

 

A testület úgy döntött, hogy a nagykanizsai Roma Holocaust megemlékezésen nem vesznek 

részt.  

 

Közérdekű észrevétel, javaslat nem volt. 

 

Az elnök megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a nyilvános ülést 16.05 órakor 

bezárta.  

 

 

K. m. f 

 

 

Molnár István      Burka Sándorné  

       elnök                       elnökhelyettes  


