Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pápateszér
Szám: 1/2016.
Jegyzőkönyv
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2016. január 20án 10 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
J e l e n voltak: Birkás Kálmán elnök, Ruff Brigitta elnök-helyettes, Horváthné Vörösházi
Ilona képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő

Birkás Kálmán 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 Ruff Brigitta elnök-helyettest jelölje ki.
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ruff Brigitta elnök-helyettest kijelölte.
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend

1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Birkás Kálmán elnök
2./ Egyéb ügyek
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Birkás Kálmán elnök
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el, kérte a testület
döntését.
1

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
1/2016. (I. 20.) határozat
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPATESZÉR
úgy határoz, hogy - figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló
2011. CXCV. törvényben foglaltakra - a 7/2012. (V. 23)
határozattal jóváhagyott, Pápateszér Község
Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást
változatlan tartalommal jóváhagyja

2./ Egyéb ügyek
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy be szeretnének kapcsolódni a 2016. évi falunap
rendezvényeibe. Műsorral fellépnek. Terveznek május hónapban roma napot, kirándulásokat,
a csatkai búcsún is részt vesznek. A programok megvalósításához kérte a testület
közreműködését.
Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvános ülést 10,20 órakor bezárta.

K. m. f.
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