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Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat áItaI2015. március 18-án (szerdán)
8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: Nyári
Nyári

Jenő
Jenőné

nemzetiségi önkormányzat elnöke
nemzetiségi önkormányzattagsa

Távolmaradását előzetesen beielentette:

KozmaJózsefné

nemzetiségi önkormányzat

elnökhelyettes

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács

Lászlőné

körjegyző

Nyári Jenő elnök köszöntötte a jegyzőt, valamint a képviselőt. Megállapitotta, hogy az ülés
határozatképes, hisz 2 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testiileti tagot, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet azt fogaőja el.

Tagok

batár ozathozatal

Napir

e

ndet

:

nélkiil elfo gadták az alábbi

1,1Kapolcs RomaNemzetiségi Önkormrányzat2OI5. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: Nyári Jenő elnök
2./

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányz ata között

E

és Kapolcs község
gyiittműködési Megállapodás megkötés e

Előadó: Nyári Jenő elnök
3.1

Kapolcs Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatSzervezeti és
Működési Szab ályzatának módo sítása.
Előadó: Nyári Jenő elnök

4./ Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Nyári Jenő elnök

2

/

1./Napirend:
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy 2015. február 4-én elfogadták a roma nemzetiségi
önkormányzat 20T5. év költségvetését" Elfogadáskor nem volt ismert a konkrét támogatás
összege, ezért az elmúlt évi összeggel terveztek. Megérkezett a működésre fordítható összeg,
amely 185 e ft. helyett 193 e ft. Javasolta a költségvetést a fenti összeggel módosítani.
Kérte a képviselő véleményét,hozzászőlását.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, ezért javasolta a beszámolót elfogadni.

Képviselők

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag,2 igen szavazattal meghozték az

alábbi:

3/2015.(III.IS.)RNÖ. határozatot
Kapolcs Roma Nemzeti ségi Önkormán yzat 20

I5

módo sított költs égvetésétal ábbi akb an elfo gadj

a

. évi

:

Bevétel: 193.000.ft.
Kiadás: 193.000.-ft.
(módosított költségvetés

aj

egyzőkönyv

mellékletét képezi)

2./Napirend:
Nyári Jenő elnök elmondta, hogy 20l2-ben együttműködési megállapodást kötöttek a helyi
önkormányzattal. A megállapodás évente felül kell vizsgálni. A megállapodás szabá|yozza a
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ezérl az á||anlháztartási törvény módosítása miatt új

megállapodást kell kötni. Javasolta az egyűttrnűködési megállapodást elfogadni

Képviselők

aj

avaslattal egyetértettek, és egyhangúla g, 2 igen szavazatta| meghozták az

alábbi:

4t20l5.(ILlS.)RNÖ.

határazatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormán yzata a nemzeti ségek
jogairól szőlő 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében Kapolcs község
Önkormányz atta| - a határ o zat mell ékl etéb en
Együttműködési Megállapodást köti.
Önkormányzat felhatalm azza az elnököt
Megállapo d ás alűr ásár a.
Felelős: Nyári Jenő elnök
Határidő: 2al5. március

(megállapo dás a jegyzőkönyv

mellékletét kepezl)

3 1.

a

fo gl

alt

-

Együttműködési

3

3./Napirend:
NYári Jenő elnÖk elmondta, hogy az együttműködési megállapodás aszeweziés működési
szabálYzat mellékletét képezi, ezért módosítani kell azSZMSZ-t. Javasolta elfogadni.
KéPviselŐk
alábbi:

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangúla g, 2 igen szavazattal megltozták
az

5/2015.(III.18")RNÖ. határozatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
I l 2a I 2. (I.27.
)RNÖ. határ ozatával elfo gadott S zervezeti és
Működési Szab áIyzat módosítását elfogadj a.
(

módosítottszMsz. a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./Napirend:
NYári Jenő elnÖk elmondta, hogy Húsvétiünnepek alkalmából játszőházat kívánnak

szervezni a kulturális referenssel egyutt.A gyermekek tojást festenének, és egyéb ünnephez
kaPcsolódó kellékeket készítenének.A gyermekeket megajándékoznák egy kis süteménnyel,
édességgel. Javasolt effe a célra 40.000.-ft-ot fordítani.

KéPviselők

a

alábbi:

javaslattal egyetértettek, és egyhangúla g,2 igen szavazattal meglozték
az

6/2015.(Iil.18.)RNÖ. hatá rozatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Húsvétiünnepek
alkalmaból jatszőhazat szervez. A rendezvény
lebonyolításához költségvetéséből 40.000.-ft-ot biztosít.
Testiil et f elhatalmazza az' elnőkö t, ho gy a r endezv ény
megszery ezéséről, lebonyolításáról gondoskodjon.

Felelős: Nyári Jenő elnök
Határidő: 2015. április 5.

NYári Jenő elnÖk javasolta a kapolcsi Polgárőr Egyesületet 10.000.ft. támogatásban
részesíteni, izemanyagvásárlás céljából" Az egyesület a roma emberekért is sokat tesz.
KéPviselők
alábbi:

a

javaslattal egyetértettek, és egyhan gűlag,2 igen szavazattal meghozták
az

7l20l5.UU.18.)RNÖ. határozatot
Kapolcs Roma Nemzeti ségi Önkormán yzat a kapolcsi
Polgárőr Egyesületet l 0.000.-ft , támogatásban részesíti,
üzemanyag vásárlás céljából.

4

Testiilet felhata|mazzaa jegyzőt, hogy er:.őIaz egyesület
elnökét tájékoztassa, és a támogatást utalja át.
Felelős: Takács LászIőné jegyző
Határidő: 2015. március 31.

Nyári Jenő elnök megköszönt

a megjelentést, és az

k.m.f.t.

ülést 8 Óra 30 perckor bezárta-

,l";-

Nyári Jenőné
jkv.hitelesítő

k---\,L

