Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pápateszér
Szám: 5/2016.
Jegyzőkönyv
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2016. augusztus 24-én
17 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
J e l e n voltak: Ruff Brigitta elnök, Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettes, Horváth Katalin
képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök
Lakosság részéről megjelent: 5 fő
Ruff Brigitta elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fő képviselő közül 3 fő
megjelent, a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettest
jelölje ki.
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettest kijelölte.
Ruff Brigitta elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:

Napirend

1./ Horváth Katalin képviselő eskütétele
Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök
2./ Egyéb ügyek
A Képviselő-testület a napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Horváth Katalin képviselő eskütétele
Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök
Előadó ismertette az 1/2016. (VII. 11.) HVB határozatot, mely szerint Birkás Kálmán roma
nemzetiségi önkormányzati képviselő (elnök) elhalálozása folytán helye megüresedett. Helyébe
Horváth Katalin a "LUNGO DROM" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltje
lép mint a szavaztszám szerinti sorrendben következő jelölt.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 100. § szerint az eskü letételére kérte
Horváth Katalin képviselőt:

„Én ........................... (név)
mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti ROMA nemzetiségi közösség tagja,
esküszöm, hogy képvisel i tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez h leszek,
az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom,
a tudomásomra jutott titkot meg rzöm,
munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a ROMA
nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk meg rzésén
és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segéljen!”
Horváth Katalin az esküt letette, az esküokmányt aláírta.
Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök átadta Horváth Katalin képviselő részére a megbízólevelet,
munkájához egészséget és sok sikert kívánt.
Ruff Brigitta elnök kérte Horváth Katalin képviselőt, hogy működjenek együtt, a pápateszéri
cigányok érdekében dolgozzanak, ne a pletykákkal foglalkozzanak, fogjanak össze.
Horváth Katalin képviselő kérte, hogy ne hagyják ki a munkából, a döntésekből, ne ketten
döntsenek, hanem hárman.

2./ Egyéb ügyek
Ruff Brigitta elnök elmondta, hogy a 2016. augusztus 13-ára szervezett (Pápai Várkert
Termálfürdőbe) jól sikerült. 37 fő vett részt, ebből 20 fő gyermek. Költségek: fürdőbelépők 69.200
Ft, élelmiszer vásárlás: 19.250 Ft, ebéd 67.930 Ft. Kérte a kirándulás költségei jóváhagyását.
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

8/2016. (VIII. 24.) határozat
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér
a 2016. augusztus 13-i kirándulás költségeit:
- fürdőbelépők 69.200 Ft,
- élelmiszer vásárlás: 19.250 Ft,
- ebéd 67.930 Ft.
összesen: 156.380 Ft
jóváhagyja.
Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.
K. m. f.

Horváthné Vörösházi Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ruff Brigitta
elnök

