
Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

8294 K a p o l c s  

Száma: 499-4/2012. 

  J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2013. július  31-én (szerdán) 

               8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs  

 

Jelen vannak: Orsós János                                      nemzetiségi önkormányzat elnöke 

   Kozma Józsefné              nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese 

   László Irén               nemzetiségi önkormányzat tagja  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

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./ „Színek a cigány kultúrából” program szervezése, támogatása. 

 

                 Előadó: Orsós János  

             elnök 

 N a p i r e n d  :  

 

Orsós János elnök elmondta, hogy részt vesznek a Kapolcsi Művészetek Völgye 

programban,  „Színek a cigány kultúrából” címmel  2013. augusztus 1-3 között. Bemutatnák a 

roma hagyományokat, kulturális értékeket. Programok között szerepel:   augusztus 1-én 

cigány karaván festés, táncház Bogdán Balázs És Szécsi Judit vezetésével, Flare Beás koncert, 

Fets Ramóna cigány dalokat énekel, valamint Romano Glasszo-koncert. Augusztus 2-án 

ritmushangszer készítés és rózsakészítés, táncház Bogdán Balázs és Szécsi Judit vezetésével, 

Fest Ramóna cigány dalokat énekel, Lásho Lecsó koncert, és Romano Glasszo-koncert. 

Augusztus 3-án cigány kenyér (punya) készítése, táncház Bogdán Balázs és Szécsi Judit 

vezetésével, Fets Ramóna énekel, gitáron kíséri Szórádi Ferenc, majd örömtánc, örömzene, 

programzárás. A középső iskolában cigány festőművészek kiállítását lehet megtekinteni. 

Javasolta, hogy a programok lebonyolításához 200.000.-ft-ot biztosítsanak.  Kérte a tagokat 

aki egyetért a fenti programok lebonyolításával, és az összeg felhasználásával  kézfeltartással 

jelezze. 

Testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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6/2013.(VII.31.)RNÖ.   h a t á r o z a t o t  

       Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 1-3  

                                       között „Színek a cigány kultúrából” címmel részt vesz a Kapolcsi  

                                       Művészetek Völgye Programban.  

      A rendezvény lebonyolításához 200.000.-ft-ot biztosít 2013. évi  

      költségvetéséből. 

 

      Testület felhatalmazza az elnököt a program szervezésére, költségek 

      kiegyenlítésére. 

 

      Felelős: Orsós János 

            elnök 

 

      Határidő: 2013.augusztus 3. 

 

 

 

 

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

bezárta.  

 

 

     k.m.f.t. 

 

 

      Orsós János             Kozma Józsefné  

         elnök         jegyzőkönyv hitelesítő  

 

       

    

 

 

 


