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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 
               17-én, 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:  Toldi Szilvia elnök, 
                          Makáné Balogh Tünde elnökhelyettes, 
                          Molnos Mónika képviselő. 
                           
 
Meghívott vendégként jelen van: 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 3 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Molnos Mónika képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  17/2014.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                  Molnos Mónika képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban elmondja, a zárt ülés napirendje kiegészül egy ponttal a 
kiküldött meghívótól eltérően, ez a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele. A napirendi 
pontok a következők: 
 
N a p i r e n d:  
1./  Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
      közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása 
2./  Egyebek 
 
Zárt ülés: 
1./  Tápiósági Papp Károly Általános Iskola intézményvezetői állásra érkezett pályázat 
      véleményezése 
2./  Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  18/2014.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
            közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnök elmondja, az Együttműködési Megállapodást megkapták, 
                         van-e ehhez kapcsolódóan észrevétel. 
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Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az iroda helyisége ügyében egyeztettek, a 
Szabadság utcai iskolában a volt tanári szobát tudnánk biztosítani. Az irodát felszerelnénk, az 
internet elérés biztosítva lesz, mivel az épületbe költözik a könyvtár. A nyitvatartást meg 
tudják határozni, heti egyszeri alkalom elegendő, erről a lakosságot tájékoztatjuk. A 
megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény tartalmazza. Változás, hogy költségvetési 
koncepciót már nem kell készíteni. Minden évben január 30-ig felül kell vizsgálni a 
megállapodást. 
 
Toldi Szilvia elnök megállapítja, az Együttműködési Megállapodáshoz nincs hozzászólás, 
javasolja elfogadását. 
                         
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     19/2014.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata és a 
                                                     Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együtt- 
                                                     működési Megállapodást jóváhagyta. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   elnök. 
 
 
2. EGYEBEK 
      
   1./  Toldi Szilvia elnök tájékoztatásul elmondja, a feladatalapú támogatás után érdeklődik, 
         a korábbiakban a határidő változása miatt lemaradtak. Kéri, figyelje mindenki, jó lenne 
         plusz bevételhez jutni, ne csússzanak le a lehetőségről.    
 
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az elnök a továbbiakban zárt ülést rendel el. 
 
               

Kmf. 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                              Molnos Mónika 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


