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Szám: 177/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhelyi  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  2014. január  30-án 9.00
órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház Kisterme Somlóvásárhely

Jelen vannak:
a.)
Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület tagjai:

Károly Julianna elnök
Szabó Gáborné elnökhelyettes
Marosán Júlia Gabriella képviselő
Pápai László képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

A lakosság köréből érdeklődő nem jelent meg.

Károly  Julianna  elnök  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület  mind  a  4  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Marosán Júlia Gabriellát.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslattal egyetértett.

Az elnök javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1. A Somlóvásárhelyi RNÖ 2014. évi költségvetése Károly Julianna elnök
2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata Károly Julianna elnök
3. Vegyes ügyek Károly Julianna elnök



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A Somlóvásárhelyi RNÖ 2014. évi költségvetése
Előadó: Károly Julianna elnök
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Károly Julianna elnök: Elmondja, hogy idén 565 e Ft-ból gazdálkodhatnak, ezt az összeget 
kell ésszerűen beosztani ebben az évben.
Várja a kérdéseket.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Károly Julianna elnök: Kéri, hogy szavazzanak

A képviselőtestület 4 igen szavazattal – egyhangúan - a  költségvetésről az alábbi határozatot
hozta:

Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata
1/2014.(I. 28.) sz. határozata

A  Somlóvásárhelyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
bevételét  565  e  Ft-ban  (ebből  államháztartáson  belülről
működési célú támogatások: 565 e Ft. ), 
kiadását 565 e Ft-ban (ebből dologi kiadások 565 e Ft.)
állapítja meg.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Károly Julianna elnök

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Károly Julianna elnök: Elmondja, hogy január 31-ig felül kell vizsgálni a Somlóvásárhely
Község  Önkormányzata,  és  a  Somlóvásárhelyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  közötti
2010-ben  kötött  együttműködési  megállapodást.  Mivel  a  jelenlegi  együttműködési
megállapodás  a  törvényi  változások  miatt  már  nem  megfelelő,  ezért  célszerű  egy  újat
elfogadni. Ehhez kell egy hónapon belül az SZMSZ-t is módosítani.
Kéri, hogy aki az együttműködési megállapodással egyetért, az kézfenntartással jelezze.

A képviselő testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag  - az  együttműködési megállapodásról  
az alábbi határozatot hozta:



Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2/2014.(I.28.) sz. határozata

1./  A  Somlóvásárhelyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal
Somlóvásárhely Község Önkormányzata a  2010. október  27-én
megkötött  és  az  19/2010  (X.12.)  sz.  számú  határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és egy
új  megállapodás  elfogadását az  előterjesztés  mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  elnököt  az
együttműködési megállapodás aláírására.

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a RNÖ
Szervezeti és Működési szabályzatát vizsgálja felül.

Felelős:  Károlyi Julianna elnök
Határidő: 1./ 2014. január 31.
                  2./2014. január 31.

         3./ 2014. február 28.

3. Vegyes ügyek
Előadó: Károly Julianna elnök

Vetőmag

Károly Julianna elnök: Elmondja, hogy a Somlóvásárhelyi Önkormányzat HEP-ben is 
rögzítésre került, hogy a roma önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a roma 
lakosságnak vetőmagot vásároljon, ezáltal is növelve életszínvonalukat.

Éves programterv

Károly Julianna elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a legkorábbi program a 
gyereknap lesz. Javasolja, hogy 50 ezer ft-tal járuljanak hozzá a somlóvásárhelyi 
gyereknaphoz.

Roma nap júliusban lesz. Ehhez már több pénz kellene, megrendezésének feltétele a pályázat 
elnyerése.
Javasolja, hogy a csatkai búcsún való részvételhez idén is biztosítson az önkormányzat 
valamekkora összeget.
Ezt követi a roma kisebbségi falunap, kb. 360 lakos részére.
Tervei között szerepel még egy balatoni kirándulás.

Pápai László képviselő: Egyetért az elnök javaslataival. Jó lenne, ha mindent meg tudnának 
valósítani.



Szabó Gáborné elnökhelyettes: Támogatja a javaslatokat, bízik a megvalósulásukban.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Károly Julianna elnök a roma kisebbségi önkormányzat 
nyilvános ülését 9,30 –kor bezárta.

kmf.

Károly Julianna Marosán Júlia Gabriella Szlottáné Turi Edina
elnök jegyzőkönyv hitelesítő jegyző


