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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 
               6-án, 10.00 órakor tartott közmeghallgatásán. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnök,                       
                         Balogh Ferenc és                          
                         Csámpai Lajos képviselők. 
 
Igazoltan van távol: 
                         Toldi Nándor elnökhelyettes. 
                       
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                   
A közmeghallgatáson a lakosság részéről három fő érdeklődő volt. 
 
Toldi Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. Jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Csámpai Lajos képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   5/2013.(III.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
                                                                   Csámpai Lajos képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkájáról 
2./ Tájékoztató a 2013. évről 
3./ Egyebek, hozzászólások  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  6/2013.(III.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendi  
                                                                  pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkájáról. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, 2012. évben az önkormányzatnak 277 eFt 
                          állt rendelkezésére, melyet működésre, telefonköltségre fordítottak. 
                          Személyi kiadással nem számolnak, tiszteletdíjuk nincs. Az összeg nagyon 
                          kevés, így szinte semmit nem tudtak tervezni a működésen kívül. 
                          Az elnök megkérdezi, a 2012. évvel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
                          amennyiben nincs, fogadják el tájékoztatóját. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                              7/2013.(III.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormány-                  
                                                              zat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   elnök. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évről. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a 2013. évi állami támogatás 222 eFt, előző 
                          évi pénzmaradvány 8.000.- Ft. Ebből tervezni nem igazán tudnak. Pályá- 
                          zatot szeretnének benyújtani a központi költségvetésből nyújtott, feladatalapú 
                          támogatásra. Kiadásaik: helyi rendezvényeken  való részvétel, ünnepségekre 
                          koszorú biztosítása, jótékonysági bálok támogatása tombola ajándékkal. 
                          Majálison, Gyermeknapon, Falunapon való részvétel. Pályázatok figyelése 
                          szerepel terveik között, illetve szeretnének kirándulásokat szervezni gyerme- 
                          keknek. A roma lakosság részére karácsonyi ünnepséget szerveznének. 
                          Ebben az évben is szeretnék a kapcsolatot tartani az országos önkormány- 
                          zattal, amennyiben lehetőség adódik a tájékoztatókon részt vesznek. 
                          A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13-i ülésén elfogadta 
                          2013. évi költségvetésüket. Ennyiben szeretett volna a 2013. évről tájékoz- 
                          tatást adni, kéri elfogadását, amennyiben nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                8/2013.(III.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkor- 
                                                                mányzat 2013. évi tájékoztatóját elfogadta. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   elnök. 
 
 
Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, az érdeklődők részéről 
nincs kérdés, hozzászólás, megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást 10.30 órakor 
bezárta. 
 
 
                                                                      Kmf. 
 
 
 
                           Toldi Szilvia                                               Csámpai Lajos 
                                 elnök                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


