
 
 
 
 
 

T Á P I Ó S Á G I 
 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
 

2012. május 31-én, 15.30 órakor 
megtartott ülésének 

 
j e g y z ő k ö n y v e 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
      14/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                                              Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 
                                                                              15/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                              Napirendi pontok elfogadása 
                                                                              16/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                              Együttműködési Megállapodás elfogadása 

 
 



 2

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május  
                31-én, 15.30 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme 
 
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnök,      
                         Toldi Nándor elnökhelyettes,                                           
                         Csámpai Lajos képviselő. 
 
Igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő. 
 
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                   
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Toldi Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Toldi Nándor képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   14/2012.(V.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Toldi Nándor képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1./  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Tápióság Község Önkormányzata 
       közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  15/2012.(V.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Tápióság Község Önkormányzata 
             közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása. 

Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az Együttműködési Megállapodást 
             a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-i ülésén el- 
             fogadta. Az új nemzetiségi törvény kötelezettségeket állapít meg az önkor- 
             mányzatoknak, június 1-ig felül kell vizsgálni az együttműködési megálla- 
             podást.  A jogszabály miatt a megállapodás tartalmában változik, átdolgo- 
             zásra került. Mindkét testületnek el kell fogadni, a korábbi együttműködési 
             megállapodást hatályon kívül helyezik. A működéssel kapcsolatos feladato- 
             kat a hivatal látja el. Helyiséget a helyi önkormányzatnak kell biztosítani, 
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             ez eddig is így volt. Az irattárban lévő helyiség még nem használható, addig 
             a hivatal épületében biztosítunk helyiséget. Havonta 16 órát kell működ- 
             tetni az irodát. Új szabály, hogy az iroda fenntartási költsége a községi 
             önkormányzatot terheli, a telefonköltség terheli a nemzetiségi önkormány- 
             zatot. Nagyon kevés az állami normatíva, ebből irodát nem lehet fenntar- 
             tani. A változás az önkormányzatnak jelent többletköltséget. A megálla- 
             podás aláírását követő 30 napon belül az SZMSZ-t is felül kell vizsgálni, 
             ez a következő ülésen esedékes. Megkérdezi, a napirendi ponttal kap- 
             csolatban van-e kérdés. 

 
Toldi Szilvia elnök megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, az Együttműködési 
Megállapodással kapcsolatban nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
            
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       16/2012.(V.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                       testülete megtárgyalta Tápióság Község Önkormányzat 
                                                       Képviselő-testületével kötendő Együttműködési Meg- 
                                                       állapodást, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   elnök. 
        
                                              
Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a 
megjelenést és az ülést 16.00 órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                              Toldi Nándor 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


