Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8294 K a p o l c s
Száma: 1007-1/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. január 27-én (pénteken)
9 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről
Az ülés helye: Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
Jelen vannak: Orsós János
Kozma Józsefné
László Irén

nemzetiségi önkormányzat elnöke
nemzetiségi önkormányzat tagja
nemzetiségi önkormányzat tagja

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Nyári Jenő

nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

körjegyző

Orsós János elnök üdvözölte a megjelenteket. Köszöntette új jegyzőjüket, 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 Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása.
Előadó: Orsós János
elnök
2./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
tervezete.
Előadó: Orsós János
elnök
1./ N a p i r e n d :
Orsós János elnök elmondta, hogy új jogszabályt hoztak a nemzetiségi jogokról. Jövőben
nem cigány kisebbségi önkormányzatnak, hanem roma nemzetiségi önkormányzatnak nevezik
a nemzetiséget. Országgyűlés által elfogadott törvény minket is érint, hisz önálló
számlaszámmal, adószámmal kell rendelkezni, bélyegzőt kell készíttetni.

-

2–

A változásokat át kell vezetni a szervezeti és működési szabályzaton. Ez idáig nem
rendelkeztek SZMSZ-szel, ezért azt meg kellett alkotni. Ismertette a tervezetet. Elmondta,
hogy nem volt jegyzőkönyv hitelesítő, ezért Kozma Józsefnét javasolja jegyzőkönyv
hitelesítőnek megválasztani.
Javasolta a szervezeti és működési szabályzatot elfogadni.
Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
1/2012.(I.27.)RNÖ.

határozatot
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kozma Józsefnét megválasztja.
Önkormányzat felhatalmazza az elnököt
adószám igénylésére, és bélyegző készítésére.

számlanyitásra,

Felelős: Orsós János
elnök
Határidő: 2012. január 31.
(SZMSZ. a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Orsós János elnök elmondta, hogy a 2012. évi költségvetési tervezetet megkapták.
Költségvetésben 210 e ft. működési költséggel terveztek. Amennyiben megkapják a
feladatalapú finanszírozásra a támogatást, akkor a költségvetés módosítják. Költségvetésükből
fedezték az elmúlt évben a gyermeknapot, karácsnyi műsor költségét, működési költségük
nem merült fel, hisz saját helyiséggel nem rendelkeznek, tiszteletdíjat nem állapítottak meg.
Javasolta a költségvetést elfogadni.
Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
2/2012.(I.27.)RNÖ.

határozatot
Kapolcs Roma
költségvetését

Nemzetiségi

210.000.-ft.
210.000.-ft.
elfogadja.
(Költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képeti)

Önkormányzat

bevétellel
kiadással

2012.

évi

-

3–

Orsós János elnök elmondta, hogy április 15-ig lehet benyújtani a feladatalapú
finanszírozásra a pályázatot a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz. Javasolta a pályázatot beadni,
hisz a támogatásból tudják programjaikat finanszírozni.
Testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
3/2012. (I.27.) RNÖ. h a t á r o z a t o t
Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat „A kisebbségi
önkormányzatok a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű
előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásának rendjéről „ szóló 342/2010.(XII.28.) Korm. rendelet
alapján pályázatot nyújt b e Wekerle Sándor Alapkezelőhöz feladatlapú
támogatás elnyerése céljából.
Önkormányzat megbízza az elnököt az igény benyújtására.
Felelős: Orsós János elnök
Határidő: 2012. április 15.

Orsós János elnök elmondta, hogy megkereste a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa, és
javasolta az együttműködést. Előadást tartanának a bűnmegelőzésről a drog használat
veszélyeiről. Közöltem, hogy igénybe vesszük a szolgáltatásaikat az előadásra meghívnánk a
Nagyvázsonyiakat is .
Kérte a tagokat, amennyiben közérdekű javaslatuk van tegyék meg.
Javaslat nem volt, ezért az ülést 10 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Orsós János
elnök

Kozma Józsefné
jkv.hitelesítő

