
Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Szám: Svh / 177-3/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlóvásárhelyi  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2014. június 25-én 14.00 órai
kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Somlóvásárhelyi Önkormányzati Hivatal

Jelen vannak:

a.) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület tagjai:

Károly Julianna elnök
Pápai László képviselő
Szabó Gáborné elnökhelyettes

b.) Távolmaradását jelezte: 

Marosán Gabriella képviselő

c.) 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 3 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szabó Gábornét.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslattal egyetértett.

Az elnök javaslatára a képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

NAPIREND:           ELŐADÓ:

1. Falunappal egybekötött Roma napi főzés támogatása                  Károly Julianna elnök
 

2. Pályázat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságtól       Károly Julianna elnök



1. Falunappal egybekötött Roma napi főzés támogatása 
Előadó: Károly Julianna elnök

Károly Julianna elnök:  Elmondja,  hogy idén a június 28-án megrendezésre kerülő Falunappal
egybekötve szeretnék megtartani a Roma-napot is. Ehhez nagyszabású főzést terveznek. Ezért a
Roma  Nemzetiségű  Önkormányzat  éves  költségvetéséből  erre  az  alkalomra  100.000  Ft-ot;
szeretnének felhasználni.

Szabó Gáborné képviselő: Megkérdezi, hogy ebből a 100.000 Ft-ból mi lesz vásárolva.

Károly Julianna elnök: Elmondja, hogy ebből veszik meg a főzéshez szükséges alapanyagokat, a
kenyeret, valamint üdítőket és vizet a gyerekeknek és sört. Elmondja, hogy sokba fog kerülni, mert
sokan lesznek és nagy mennyiséget főznek.

Pápai László képviselő: Elmondja, hogy egyet ért a pénzösszeg felhasználásával.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Károly  Julianna  elnök:  Kéri,  hogy  kézfenntartással  jelezzék,  ha  egyet  értenek  a  Falunappal
egybekötött Roma napra szánt pénz összegével.

Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata
6/2014.(VI.25.) Kt. sz. határozata

Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete  úgy dönt,  hogy a  Falunappal  egybekötött  Roma-nap
megrendezésére  100.000  Ft-ot  használnak  fel  a  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből.
A képviselő-testület  megbízza  a  RNÖ elnökét,  hogy az  RNÖ
éves költségvetéséből ezt az összeget a Roma-napra használják
fel.

Felelős: Károly Julianna elnök
Határidő: 2014. június 27.

2.Pályázat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságtól 
Előadó: Károly Julianna elnök

Károly  Julianna  elnök:  Elmondja,  hogy  érkezett  egy  pályázati  felhívás  a  Veszprém  Megyei
Rendőr-főkapitányságtól.  A  pályázatban  a  Roma  származású  középiskolások  tanulmányainak
eredményes befejezését segítenék elő és a rendőri pálya választására ösztönöznék őket. A pályázat
határideje 2014. július 31. Aki tud olyan gyermeket a faluból, akit érdekelne, az kérem jelezze.

Pápai László képviselő:  Elmondja,  hogy ő nem tud ilyen  gyermeket,  akit  érdekelne a  rendőri
pálya.

Szabó Gáborné elnökhelyettes:  Elmondja, hogy ha mégis van a pályázatra jelentkező, akkor azt
jelzik.

Károly Julianna elnök: Kéri, hogy kézfenntartással jelezzék, hogy elolvasták a pályázatot és akit
érdekel és  a feltételeknek is megfelel, azt tájékoztatják a pályázatról.



   Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata
7/2014.(VI.25.) Kt. sz. határozata

Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete  elfogadja  a  pályázat  feltételeit  és  az  abban  érintett
gyerekeket tájékoztatja a pályázatról.

Felelős: Károly Julianna elnök
Határidő: 2014. július  31.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem volt,  Károly  Julianna  elnök  a  roma  nemzetiségi  önkormányzat
nyilvános ülését 14:30 órakor bezárta.

kmf.

Károly Julianna           Szabó Gáborné      Szlottáné Turi Edina
        elnök                  jegyzőkönyv hitelesítő            jegyző


