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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június  
                28-án, 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme 
 
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnök,      
                         Toldi Nándor elnökhelyettes,  
                         Balogh Ferenc és                                          
                         Csámpai Lajos képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                   
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Toldi Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Toldi Nándor képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   17/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Toldi Nándor képviselőt elfogadta. 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1./  Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
      elfogadása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  18/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály- 
            zatának elfogadása. 

Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az előző ülésen elfogadásra került a  
             települési önkormányzattal az együttműködési megállapodás. Ezt követően 
             30 napon belül az SZMSZ-t is felül kell vizsgálni. A szabályzat elfogadásával 
             a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. Van-e a napi- 
             rendi ponttal kapcsolatos kérdés, hozzászólás? 

 
Toldi Szilvia elnök megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, a Szervezeti és Működési 
Szabályzattal kapcsolatban nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
            



 3

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       19/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                       testülete elfogadja a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkor- 
                                                       mányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatát.                                                       
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   elnök. 
       
  
                                              
Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a 
megjelenést és az ülést 17.30 órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                              Toldi Nándor 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


