Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8294 K a p o l c s
Száma: 1007-4/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. július 11-én (szerdán)
8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs
Jelen vannak: Orsós János
Kozma Józsefné
László Irén

nemzetiségi önkormányzat elnöke
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese
nemzetiségi önkormányzat tagja

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

körjegyző

Orsós János elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
hisz 3 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./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítása, Roma Kultúra bemutatása a Kapolcsi Művészeti
napokon.
Előadó: Orsós János
elnök
Napirend :
Orsós János elnök elmondta, hogy a feladatalapú finanszírozásra 500.558.-ft-ot kaptak, ezért
javasolta a költségvetést 215.000.-ft-ról, 716.000.-ft-ra módosítani.
Javasolta a módosított költségvetést elfogadni.
Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
7/2012.(VII.11.)RNÖ.

határozatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi
módosított költségvetését
716.000.-ft.
716.000.-ft.
elfogadja.

(Költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Önkormányzat

bevétellel
kiadással

2012.

évi

-

2-

Orsós János elnök elmondta, hogy mivel a költségvetésük lehetővé teszi, hagyományokhoz
híven idén is részt vesznek a Csatkai Búcsún. Augusztus 20.-án nagyobb méretű nemzetiségi
napot tartanának, több kulturális programmal, részt vesznek a rendezvényen a Nagyvázsonyi
és Veszprém Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is. Ezen önkormányzatokkal van
együttműködési megállapodás.
Részt vesznek a Kapolcsi Művészetek Völgye programban. 2012. augusztus 3-5 között.
Bemutatnák a roma hagyományokat, kulturális értékeket. Programok között szerepelne
cigánytánc oktatás, lovári nyelv oktatás, foglalkozások bemutatása, cigány kenyér készítés.
Várható költség 150.000.-ft. A program lebonyolításához segítséget nyújtanak
a
Nagyvázsonyi Fekete Sereg vezetője Wágenhoffer Rita és a Pécsi Gandi Gimnázium
pedagógusai.
Kérte a tagokat aki egyetért a fenti programok lebonyolításával, kézfeltartással jelezze.
Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
8/2012.(VII.11.)RNÖ. h a t á r o z a t o t
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 3-5
között „Roma Kultúra bemutatási a Kapolcsi Művészeti Napokon”
címmel részt vesz a Kapolcsi Művészetek Völgye Programban.
A rendezvény lebonyolításához 150.000.-ft-ot biztosít 2012. évi
költségvetéséből.
Testület felhatalmazza az elnököt a program szervezésére, költségek
kiegyenlítésére.
Felelős: Orsós János
elnök
Határidő: 2012.augusztus 5.
Testület tagjai egyetértettek a Csatkai Búcsún való részvétellel, és meghozták az alábbi:
9/2012.(VII.11.)RNÖ. h a t á r o z a t o t
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben is
részt vesz a Csatkai Búcsún. Felmerülő költségeket költségvetésükből
biztosítják. Testület felhatalmazza az elnököt a szervezésre.
Felelős: Orsós János
elnök
Határidő: 2012. szeptember 15.

-

3–

Orsós János elnök megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli ülést 8 óra 30 perckor
bezárta.

k.m.f.t.
Orsós János
elnök

László Irén
jegyzőkönyv hitelesítő

