
Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/ 48-4/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Somlójenői  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  2014.  július  08-án 09:00 órai  kezdettel
megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Somlójenő

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

Horváth Beáta elnök
Horváth Elemér elnökhelyettes
Laczó Ferenc Györgyné képviselő
Károly Lajos képviselő

b.)Tanácskozási joggal résztvevő: 

Szlottáné Turi Edina jegyző

A lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Horváth  Beáta  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  Horváth Elemért.

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Falunapon való közreműködés Horváth Beáta elnök

2./ Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság pályázata Horváth Beáta elnök

3./ Vegyes ügyek Horváth Beáta elnök



1./  Falunapon való közreműködés
Előadó: Horváth Beáta elnök

Horváth  Beáta  elnök:  Elmondja,  hogy  előzetesen  megbeszélték  Somlójenő  polgármesterével,
hogy szeretnének közreműködni  a  2014.  07.  12-én  megrendezésre kerülő  falunapon.  Elmondja,
hogy meghívtak  egy TAJTIBOY nevű  zenekart.  Elmondja,  hogy a  zenekar  125.000  Ft-ba  fog
kerülni. Ezt a Somlójenői Roma Önkormányzat éves költségvetéséből fogják finanszírozni.

Horváth Elemér képviselő: Egyetért a pénzösszeg felhasználásával.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadja a pénzösszeg felhasználásának
módját és az alábbi határozatot hozta:

Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
7/2014.(VII.08.) sz. határozata

Somlójenői  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
falunapon  való  közreműködésre  az  éves  költségvetésükből  125.000
Ft-ot használ fel a zenekar kifizetésére. A képviselő-testület megbízza
az elnököt a pénzösszeg kifizetésével.

Felelős: Horváth Beáta
Határidő: 2014.július 11.

2./ Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság pályázata
Előadó: Horváth Beáta elnök

Horváth Beáta 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.

Horváth Elemér elnökhelyettes:  Elmondja, hogy ő nem tud ilyen gyermeket,  akit  érdekelne a
rendőri pálya.

Károly  Lajos  képviselő:  Elmondja,  hogy  tudomásuk  szerint  nincs  olyan,  aki  megfelelne  a
feltételeknek vagy  érdekelné a rendőri pálya.

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

3./ Vegyes ügyek:
Előadó: Horváth Beáta elnök

Horváth Beáta elnök:  Elmondja, hogy amennyi pénzük van, azt mindet el akarják költeni, mert
nem szeretnének bent hagyni pénzt a választásokig.

Horváth Elemér elnökhelyettes:  Beszéljék meg, hogy a főzéshez pontosan mennyi pénzre van
szükségük, mert akkor annyit vesznek ki a számláról.



Horváth Beáta elnök: Elmondja, hogy kb. 100.000 Ft kellene, mert sok húst kell venni meg sokan
is lesznek.

Károly Lajos képviselő: Elmondja, hogy szerinte nem lesz elég a 100.000 Ft mert a húson kívül
üdítőt és ásványvizet is kell venni. Javasolja, hogy 150.000 Ft-ot költsenek a falunapra.

Horváth Elemér elnökhelyettes: Elmondja, hogy üzemanyagra is kellene pénz, mert el kell menni
a húsért meg bevásárolni is.

Horváth Beáta elnök: Elmondja, hogy akkor összesen a főzésre, az italokra és a benzinre összesen
175.000 Ft-ot fognak felhasználni az éves költségvetésükből. Így a főzésre és a zenekarra összesen
300.000 Ft-ot használnak fel.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadja a pénzösszeg felhasználásának
módját és összegét és az alábbi határozatot hozta:

Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8/2014.(VII.08.) sz. határozata

Somlójenői  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2014.07.12-én megrendezésre kerülő falunapra és az
azon  történő  főzésre  175.000  Ft-ot  fognak  felhasználnia  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetéséből.  A  képviselő-testület
megbízza  az  elnököt  az  alapanyagokhoz  szükséges  pénzösszeg
kifizetéséig.

Felelős: Horváth Beáta
Határidő: 2014.július 11.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  Horváth  Beáta  elnök  a  roma  nemzetiségi  önkormányzat
nyilvános ülését 08:30 órakor bezárta.

kmf.

Horváth Beáta           Horváth Elemér     Szlottáné Turi Edina
        elnök                  jegyzőkönyv hitelesítő            jegyző


