
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8294 K a p o l c s  

Száma: 1007-3/2012. 

 

    J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. április 25-én (szerdán) 

               9 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth utca 62.  

 

Jelen vannak: Orsós János                                      nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Kozma Józsefné              nemzetiségi önkormányzat tagja 

   László Irén               nemzetiségi önkormányzat tagja  

   Nyári Jenő              nemzetiségi önkormányzat tagja 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné            körjegyző  

 

 

Orsós János elnök üdvözölte a megjelenteket. Köszöntette  a képviselőket, a körjegyzőt, 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz mind a  4 tag jelen van, az ülést megnyitotta. 

Kérte a testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek 

egyet azt fogadják el. 

 

Tagok  határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :  1./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről.  

 

                 Előadó: Orsós János  

                         elnök 
 

Orsós János elnök elmondta, hogy a napirend tárgyalása előtt van egy dolog a mit szeretne 

tisztázni. Nyári Jenő több mint egy éve nem vesz részt a testület munkájában, üléseken nem 

jelenik meg, a rendezvényekre nem jár el. Kérte a körjegyzőt ismertesse a jogszabályi 

előírásokat. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 102.§  (1) bekezdés h) pontja kimondja, hogy a nemzetiségi önkormányzati 

képviselő megbízatása megszűnik ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az 

ülésnek  az  időpontjából számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz 

részt a képviselő-testület ülésén. Nyári Jenő 2011. április 13-án volt utoljára ülésen. 

 

 



- 2 -  

Nyári Jenő elnökhelyettes  elmondta, hogy azért nem vett részt az ülésen mivel nem kapott 

meghívót. Előző testület munkájában 8 évig részt vett, sok minden készült, az emlékmű, 

temetőben az aszfaltozás. Rendezvényre minden féle cigányokat meghívtak Ő meg a családja 

nem kapott meghívót. Nem tudja hova lett a 250.000.-ft-os pályázati pénz. 

Orsós János elnöke elmondta, hogy nem fedi a valóságot, hogy nem kapott meghívót,  volt 

olyan rendezvény amikor a faluháznál tartott rendezvényre nem ment be, azt mondta, hogy 

nem tartozik ide. Az emlékmű állításánál Ő is részt vett, a temető járdájának  aszfaltozási 

költségét 186.000.-ft-ot a kisebbség fizette. Elmondta, hogy Nyári Jenő összeférhetetlen 

ember, mindenhol feszültséget szít. Ő minden pályázati pénzzel el tud számolni, saját 

autójával szállította el a temetőből a földet, melynek költségeit maga fedezte.   

 Nyári Jenő elnökhelyettes elmondta, hogy ilyen csapatban nem is akar részt venni, lemond, 

neki tiszta a lelkiismerete. Azért nem került be a kisebbségbe a felesége, mert azt Orsós János 

nem engedte, Kozma Józsefnét jelöltette. 

Felállt és elhagyta a termet. 

Testület megállapította, hogy a  Nyári Jenő megbízatása megszűnt, mert nem járt egy éve 

testületi ülésre, valamint szóba bejelentette lemondását.  

Orsós János elnök javasolta elnökhelyettesnek Kozma Józsefnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek 

pedig László Irént  megválasztani. Elmondta, hogy több jelölt nem indult a választáson, így 

nincs aki belépjen Nyári Jenő helyett.  

Testület egyhangúlag 3 igen  szavazattal meghozta az alábbi: 

5/2012.(IV.25.)RNÖ.          h a t á r o z a t o t  

            Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

            Kozma Józsefnét elnökhelyettesnek 

            László Irént jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 

1./ N a p i r e n d : 

Orsós János elnöke elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény szabályozza a 

költségvetés zárszámadásának rendjét. A feladatalapú támogatással együtt 551.000.-ft-ból 

gazdálkodtak, egyenként ismertette a kiadásokat.  

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.  

Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a zárszámadás elfogadását.  

Testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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6/2012.(IV.25.)RNÖ.           h a t á r o z a t o t  

             Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi  

                                              költségvetési zárszámadását: 

                                              551.000.-ft. bevétellel 

                                              551.000.-ft. kiadással elfogadja. 

                                              Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a roma  

           nemzetiségi önkormányzat költségvetését építse be  a  

                                              Kapolcs  Önkormányzat költségvetésébe.  

 

                                              Felelős: Takács Lászlóné  

      körjegyző  

 

                                               Határidő:  2012. április 27. 

 

Orsós János elnök a rendes nyilvános  testületi ülést 9 óra 20 perckor bezárta.  

 

 

     k.m.f.t. 

 

 

 

  Orsós János      László Irén  

    elnök                 jkv.hitelesítő 

 


