
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8294 K a p o l c s  

Száma: 1007-5/2012. 

 

    J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. augusztus  17-én (pénteken) 

               18  órai kezdettel megtartott  közmeghallgatásról.  

 

Az ülés helye: Faluház Kapolcs, Kossuth utca 62.  

 

Jelen vannak: Orsós János                                      nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Kozma Józsefné              nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes 

   László Irén               nemzetiségi önkormányzat tagja  

 

  Lakosság részéről jelen van: 6  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné            körjegyző  

 

 

Orsós János elnök köszöntötte a lakosságot, a körjegyzőt, valamint a képviselőket. 

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./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat eddig végzett  

      munkájáról, jövőbeni elképzelésekről.  

 

                 Előadó: Orsós János  

                         elnök 

N a p i r e n d :  

Orsós János elnök elmondta, hogy változott a jogszabály a  cigány kisebbség megnevezés 

helyett roma nemzetiségi önkormányzat lett a nevük. Változás miatt bélyegző cserére került 

sor, amely nem nagy összeg. Önálló számlát kellett nyitni, amelynek nem örülnek, hisz havi 

2700.-ft-ot visz el a költségvetésükből a számlavezetés. Együttműködési megállapodásuk van 

a Nagyvázsonyi, Mencshelyi, Monostorapáti és Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal. A feladatlapú támogatáshoz pontokat kell gyűjteni, ezért fontosak az 

együttműködések. Feladatalapú támogatásra 500.558.-ft-ot kaptak, 2012. évi működési 

költségre 215.000.-ot, összesen: 716.000.-ft-ból gazdálkodhatnak. Meg kell gondolni, mire 

költsék a támogatást. Művészeti Napok alatt 3 napos roma kulturális napot szerveztek, 

amelynek nagy siker volt. A rendezvényen részt vevők bepillanthattak a roma kultúrába, a 

fesztivál vezetője Márta István is több alkalommal elismerését fejezte ki, és javasolta, hogy 

jövő évi programok között is szerepeljen a rendezvény. 
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Ígéretet tett, hogy anyagilag is támogatják a lebonyolítást. Meglátogatta a programot a 

vidékfejlesztési miniszter is. Volt kiállítás a cigány kultúráról, cigány tánc oktatás, lovári 

nyelv oktatást, foglalkozások bemutatása: vályogvetés, fafaragás, hangszer készítés. Cigány 

ételek készítése: cigány lecsó, székely káposzta. 100 főre főztek, és aki kérte az 

megkóstolhatta az ételeket. Kulturális műsor keretében fellépett Rupa Ilona énekes, és Fleás 

Beás együttes. A program 160.000.-ft-ba került, a Nagyvázsonyi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 200.000.-ft-ot biztosított a közös rendezvényre. A lebonyolításhoz nagy 

segítséget nyújtott a Fekete Sereg vezetője Kandikó Rita, valamint a Nagyvázsonyi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat vezetője Rupa Ilona. Nagyvázsonyiakkal nagyon jó a kapcsolat, 

hisz sok kapolcsi él a községben.  

2012. augusztus 20-án Roma Nemzetiségi Családi Napot terveznek. A kirándulások sokba 

kerülnek, a buszköltség magas, elmúlt évben Debrecenben voltak. Nemzetiségi Napot a 

Malom-szigeten tartanák, lesz főző verseny, kulturális program, sportprogram: kötélhúzás, 

foci, aszfalt festés. Kérte a jelenlévőket tegyenek javaslatot a programokra, közöljék, hogy kik 

szeretnének főzni. A rendezvényt 10 órakor lehetne kezdeni. Felkéri Kozma Józsefnét, hogy a 

versenyen kívül főzzön egy nagyobb adagot a jelenlévőknek. 

Nagy Lajosné lakosság részéről megjelent választópolgár kérdezte, hogy akkor nem lesz 

kirándulás? 

Orsós János elnök elmondta, hogy most nem lesz kirándulás, de később rátér a további 

programokra.  

Javasolta, hogy a Roma Nemzetiségi Családi Nap költségeihez 70.000.-ft-ot biztosítsanak a 

2012. évi költségvetésből. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

10/2012.(VIII.17.)RNÖ.  h a t á r o z a t o t  

     Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.  

augusztus 20-án „Roma Nemzetiségi Családi Napot” 

szervez Kapolcs, Malom-szigeten. 

A rendezvény lebonyolítására 70.000.-ft-ot biztosítanak 

2012. évi költségvetésükből. 

Testület felhatalmazza az elnököt a program 

szervezésére, költségek kiegyenlítésére. 

     Felelős: Orsós János  

           elnök 

     Határidő: 2012. augusztus 21. 
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Orsós János elnök elmondta, hogy 2012. szeptember 8-án lesz a Csatkai Búcsú, ahol már 6-7 

éve, sőt több éve részt vesznek. Nemzetiségi Önkormányzat vállalja az autóbusz költségét, 

ami kb. 100.000.-ft. Javasolta, hogy ne menjenek korán ráérnek 10 órakor elindulni, és az esti 

programokból is látnak valamit. Máskor az volt a gond, hogy 17 órakor indultak vissza, és az 

esti programokat nem tudták megnézni. Taliándörögdről, Monostorapátiból, Nagyvázsonyból, 

Vigántpetendről sőt még Budapestről is van jelentkező.  

Dobosi Györgyné lakosság részéről megjelent választópolgár jónak tartja, hogy nem indulnak 

olyan korán, a misére oda érnek, óránként mindig más ad műsort.  

Orsós János elnök elmondta, hogy az 500.558.-ft-ot a körjegyzőnek köszönhetik, mindig 

pontosan, beküldi a jegyzőkönyveket, elmúlt években sok pénztől elestek mivel nem küldte 

be a volt körjegyző a jegyzőkönyveket. 

Elmondta, hogy  felmérték a roma családokat – mivel központilag kérték az adatokat -  és 

megállapították, hogy 19 családban 77 személy él. Sajnálja, hogy olyan kevesen jelentek meg 

a közmeghallgatáson.  

Megköszönte a megjelentést és a közmeghallgatást 18 óra 30 perckor bezárta. 

 

      k.m.f.t. 

 

               Orsós János        László Irén 

        elnök                             jkv.hitelesítő 


