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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. december 01-én 14~ órakor megtartott Füzesgyarmati Roma
Nemzetiségi Onkormányzat Képviselő-testületének ülésén a Polgár
mesteri Hivatal kistárgyaló termében.

Jelen vannak: Jónás Tamás elnök
Lakatos Béla elnökhelyettes

Me2hívottak: dr. Makai Sándor jegyző
Balogh Lászlóné
Gombos Győző

Jegyzőkönyvvezető: Nemesné Wágner Beáta
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)

Jónás Tamás elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület hatá
rozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Megállapítja, hogy nincs más napirendi javaslat. Aki elfogadja a meghívóban
szereplő napirendek megtárgyalását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
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HATÁROZAT
5/2014. (XII. 01.) RNÖ határozat:

Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
december 01-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1. Fenyő- és Mikulás ünnepség megszervezése, megbeszélése
Előadó: Jónás Tamás elnök

2. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének megbeszé
lése
Előadó: Jónás Tamás elnök

3. A Füzesgyarmati Önkormányzat és Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi
Onkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előadó: Jónás Tamás elnök

4. Bejelentések
Előadó: Jónás Tamás elnök

Első naDirend

Fenyő- és Mikulás ünnepség megszervezése, megbeszélése.
Előadó: Jónás Tamás elnök

Jónás Tamás elnök: Mivel a Művelődési Ház lebontás alatt áll, a rendezvény
helyszíne a helyi Kossuth Lajos Altalános Iskolában kerül megrendezésre. .~
Iskola Igazgatója, aki nagyon segítőkész volt, egy osztálytermet biztosít, az On-
kormányzat 50.000.- Ft-tal járul hozzá az ünnepség lebonyolításához. Arra kéri
Képviselő társait és a meghívott füzesgyarmati lakosokat, aki tudja, segítse Ot,
mivel egyedül van erre a feladatra. Folyamatban van további támogatók keresé
se. Amint az anyagiak rendelkezésre állnak, rendkívüli testületi ülésen a határo
zathozatal is megtörténik majd.

Második napirend

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének megbeszélése
Előadó: Jónás Tamás elnök

dr. Makai Sándor jegyző: Januárra vagy februárra feltétlenül szükséges lenne
egy ülést betervezni, a költségvetés elfogadása, megtervezése kötelező napirendi
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pont. Év végén, év közben a féléves előterjesztést, a beszámolót kell elkészíteni,
majd év végén a végrehajtásról és a következő évi tervről. Ezen túl rendezvény
tervet is össze lehet állítani, ebben is segítünk és a testületi ülésen elfogadható
mindkettő, de e nélkül is lehet dolgozni.

Jónás Tamás elnök: Különböző rendezvényeket is szeretnénk szervezni, Pl. Jó
zsef Attila születésének évfordulóján, viszont költségvetés hiányában erre is a
későbbiekben fogunk visszatérni.

Harmadik napirend

A Füzesgyarmati Önkormányzat és Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkor
mányzat közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előadó: Jónás Tamás elnök

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat, kiegészítés.
Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Aki elfogadja Füzesgyarmat Város Onkormányzata és a Füzesgyarmati Roma
Nemzetiségi Onkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást az kézfel
emelésseljelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta meg:

HATÁROZAT
6/20 14. (XII. 01.) RNÖ határozat:

A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Füzesgyarmat Város Onkormányzata és a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi
Onkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást elfogadta.

Felhatalmazza az Elnököt, hogy a Megállapodást aláírja.

Felelős: Jónás Tamás elnök
Határidő: 2014. december 10.



Ne2yedik napirend

Bejelentések
Előadó: Jónás Tamás elnök

Jónás Tamás elnök: Jegyző Úr segítségét kéri azzal kapcsolatban, hogy egyik
képviselőtársuk nem jelenik meg az üléseken.

dr. Makai Sándor jegyző: nekem erre nincs hatásköröm, jogköröm. Nem köte
lezhetem, de Onök sem megjelenésre. Csak a törvény szerint járhat el a nemzeti
ségi önkormányzat, ehhez ajegyzőnek köze nincs.

Jónás Tamás elnök: van-e bejelentés? Ha nincs akkor az ülést 14 óra 45 perckor
bezárom.

kmf.

(~ ~::~I~! -1 ‘
Jónás Tamás \~‚ ~ jJ akatos Béla

elnök \%Q~~/ jkv. hitelesito


