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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 
               12-én, 16.15 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:  Toldi Szilvia elnök,                          
                          Molnos Mónika képviselő és 
                          Ács Erika. 
                           
Meghívott vendégként jelen vannak: dr. Pap Anikó jegyző, 
                                                               Halasi Anita polgármester. 
                                                           
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 2 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Molnos Mónika képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  1/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                  Molnos Mónika képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1./  Nemzetiségi képviselő lemondása, új tag eskütétele 
2./  2015. évi költségvetés megtárgyalása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  2/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nemzetiségi képviselő lemondása, új tag eskütétele. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Makáné Balogh Tünde 2015. február 6-án 
                         benyújtotta lemondását a képviselői tisztségéről. A soron következő tag Ács 
                         Erika, aki vállalja a tisztséget. Kéri a testület fogadja el a lemondást.  
                         
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     3/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület Makáné Balogh Tünde képviselő 
                                                     lemondását elfogadta. 
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                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   elnök. 
 
 
A továbbiakban Ács Erika képviselő eskütételére és az esküokmány aláírására kerül sor. Ács 
Erika képviselő átveszi a megbízólevelét. Ezek után Toldi Szilvia elnök megállapítja, az ülés 
hátralévő részében 3 fő vesz részt a döntések meghozatalában. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2015. évi költségvetés megtárgyalása. 
           Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, tavaly 135 eFt volt, amiből gazdálkodni kellett, 
                         ebben az évben kicsivel több az állami támogatás 190 eFt és 7.000. Ft az előző 
                         évi pénzmaradvány.  
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, 197 eFt-ból kell gazdálkodni, ennyi kiadást kell tervezni. Az 
önkormányzat kevés bevételből is próbál úgy gazdálkodni, hogy nemes célra fordítsanak. 
Amennyiben lehetőség adódik pályázatra, meg kell próbálni a bevétel növelésére. 
 
Toldi Szilvia képviselő megállapítja, a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs 
hozzászólás, javasolja elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           4/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat:         
                                                           A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi 
                                                           Önkormányzat 2015. évi költségvetését elfogadta. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   elnök. 
 
                                                              
3. EGYEBEK 
      
   1./  Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Makáné Balogh Tünde volt a Nemzetiségi Önkormány- 
         zat elnökhelyettese, lemondása miatt új elnökhelyettest kell választani, ezzel az SZMSZ 
         is és az Együttműködési Megállapodás is módosul. Ismerteti a módosított pontokat. 
 
Toldi Szilvia elnök Molnos Mónikát javasolja elnökhelyettesnek, ezzel együtt javasolja a 
jegyző által ismertetett változások jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                              5/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 

1.  A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi 
                                                              Önkormányzat elnökhelyettesének Molnos Mónikát 
                                                              megválasztotta. 
                                                              2.  A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a 
                                                              Képviselő-testület jóváhagyja. 
                                                              3. Az Együttműködési Megállapodás módosítását a 
                                                              Képviselő-testület jóváhagyja. 
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                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   elnök. 
 
 
   2./  Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a két fő képviselő vagyonnyilatkozata határidőre  
         leadásra került, a nyilvántartásba vétel megtörtént. Az új tagnak az eskütételt követő 
         30 napon belül szintén vagyonnyilatkozatot kell tenni, illetve regisztrálnia kell a köz- 
         tartozásmentes adatbázisba. 
 
   3./  Dr. Pap Anikó tájékoztatásul elmondja, Toldi Szilvia kezdeményezéssel élt az önkor- 
         mányzat felé, közös bált szeretnének rendezni nőnapra, március 7-én. A rendezvény 
         erősítené a két önkormányzat együttműködését, közelebb hozná a lakosságot. A bálon 
         a zenét Toldi Nándor biztosítaná, a főzéshez Bujdosó Gyula segítségét kérnék. A belépő 
         2.000 – 2.500 Ft lenne, pontosan még nem lehet tudni. A büfét is maguk szeretnék meg- 
         oldani. A tombolára várják a felajánlásokat. 
 
   4./  Halasi Anita polgármester kéri az irodához még legyenek egy kicsit türelemmel, az ere- 
         detileg tervezettől nagyobb felújítás várható az épületben. Ideiglenesen a Kft. megürese- 
         dett irodáját tudjuk biztosítani ügyfélfogadásra. 
 
Toldi Szilvia elnök elmondja, több éves tapasztalata, hogy fölösleges az ügyfélfogadás, 
meghirdetik ugyan, de az utcán is és otthon is megkeresik az ügyfelek.  
 
Halasi Anita polgármester elmondja, Toldi Szilvia elnök telefonszámát nyilvánossá tesszük, 
kereshetik, igény esetén személyes találkozóra is van lehetőség. 
 
 
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
16.45 órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                              Molnos Mónika 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


