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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 
               12-én, 14.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:  Toldi Szilvia elnök,                          
                          Molnos Mónika elnökhelyettes. 
                           
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 2 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: 
                                                                  1/2016.(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./ Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
     együttműködési megállapodás jóváhagyása 
2./  2016. évi költségvetés megtárgyalása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  2/2016.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 

Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a két fő képviselő és hozzátartozóik vagyonnyilatkozata 
határidőre leadásra került, a nyilvántartásba vétel megtörtént. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
            közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
            Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a két önkormányzat közötti együttműködési 
                          megállapodást évente felül kell vizsgálni, aktualizálása szükséges. 
                          A megállapodást Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
                          már elfogadja, kéri a melléklet szerinti jóváhagyását. 
                         
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                     3/2016.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület felülvizsgálta Tápióság Község  
                                                     Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást 
                                                     és azt a módosításokkal együtt, a melléklet szerinti tarta- 
                                                     lommal jóváhagyja. 
                                                     A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a meg- 
                                                     állapodást írja alá. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   elnök. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2016. évi költségvetés megtárgyalása. 
           Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, 2016. évre 391 eFt állami támogatással számol- 
                         hatnak, a 2015. évi pénzmaradvány 16 eFt, így összesen 407 eFt áll rendel- 
                         kezésükre. Szeretnének ebből az összegből számítógép beszerzésre fordítani, 
                         az esetleges pályázatok önrészét finanszírozni. Felmerült egy civil szervezet 
                         létrehozása, ennek költségét is biztosítanák. 
                         2016. évi terveik között szerepel a már hagyományos lángos sütés az iskolai 
                         gyermeknapon, az alapanyag költségét és tárgyi feltételek beszerzését biz- 
                         tosítanák. Budapesti csoportos, előre szervezett program útiköltségét finanszí- 
                         roznák a költségvetésből. Egész napos rendezvény a Cigány Zenészek Talál- 
                         kozója. Gyermekeknek is szeretnének autóbuszos kirándulást szervezni, ame- 
                         lyen a program, étkezés, utazás költségéhez hozzájárulnának. A községi ün- 
                         nepségekre az előzőekhez hasonlóan megemlékező koszorút vásárolnak. 
                         Terveik között szerepel a Virágos Porták Program, meghirdetnék a Tiszta 
                         udvar, rendes ház programot. Törekedni szeretnének arra, hogy a cigány 
                         családok udvarai rendezettek legyenek, ehhez szeretnének segítséget nyújtani, 
                         virág,  illetve haszonnövény magok biztosításával. A községi falunapon 
                         szeretnék a helyi sajátosságoknak megfelelően, tradicionális cigány ételek 
                         bemutatását. A hagyományos Cigány Mikulás programot is szeretnék ebben  
                         az évben is folytatni, ennek keretében mikulás csomagot, illetve élelmiszer 
                         csomagot biztosítanak, amelyet házhoz is szállítanak. 
                         Ennyiben szerette volna a 2016. évi terveket ismertetni, kéri a költségvetés 
                         elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           4/2016.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat:         
                                                           A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi 
                                                           Önkormányzat 2016. évi költségvetését elfogadta. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   elnök.                                                            
 
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, az elnök megköszönte a megjelenést és az ülést 
14.45 órakor bezárta 
               

Kmf. 
                    Toldi Szilvia                                                              Molnos Mónika 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv-hitelesítő 


