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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült:  Tápióság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  
                29-én, 10.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme 
 
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnök,      
                         Toldi Nándor elnökhelyettes  
                         Csámpai Lajos képviselő. 
 
Igazoltan van távol: Balogh Ferenc képviselő. 
 
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 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Toldi Nándor elnökhelyettest elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   9/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek 
                                                                   Toldi Nándor elnökhelyettest elfogadta. 
 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d:  
1. 2012. évi zárszámadás elfogadása 
2. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
3. Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  10/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012. évi zárszámadás elfogadása. 

Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, az elmúlt, lezárt gazdasági évről a beszámolót  
április 30-ig kell beterjesztenie a Képviselő-testület elé. Kéri, hogy a mellékelt anyagot 
a testület fogadja el. Az elnök megállapítja, a 2012. évi zárszámadással kapcsolatban 
nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            11/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A Képviselő-testület a 2012. évre vonatkozó zár-
számadást a melléklet szerint elfogadta. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   elnök. 
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása. 
           Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a törvényi változásoknak megfelelően a  követ- 
                        kező évi költségvetést is április 30-ig kell a testület elé terjeszteni. Az írásos 
                        előterjesztés tartalmazza az irányelveket, a bevételi források és kiadások szám- 
                        bavételét, valamint a határozati javaslatot. Megkérdezi, a költségvetési koncep- 
                        cióval kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel 
                        elfogadását. 
 
12/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta és elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az elfogadott koncepció alapján nyújtsa be a 
Képviselő-testületnek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési 
határozat tervezetét. A tervezet elkészítéséért a jegyző a felelős. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős:   Toldi Szilvia elnök, 
                Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.                             
 
3. EGYEBEK 
 
Toldi Szilvia elnök elmondja, szeretné, ha a Képviselő-testület a jövőre vonatkozóan célokat 
határozna meg, ismerteti ezeket és ha egyetértenek vele, hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2013.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljait az 
alábbiak szerint határozza meg: 
  1./ zeneoktatás gyermekeknek, ehhez hangszerek vásárlása, zenetanár biztosítása; 
  2./ helyi ünnepségeken való részvétel; 
  3./ jótékonysági bálok támogatása; 
  4./ Egészségnap szervezése; 
  5./ Gyermeknapon lángossütő hagyományok folytatása; 
  6./ autóbuszos kirándulás szervezése gyermekeknek; 
  7./ Cigánybál rendezése, bevételéből ösztöndíj alapítása és adományozása jól tanulók    
       részére; 
  8./ mikuláscsomagok vásárlása (házhoz megy a Roma Mikulás); 
  9./ karácsonyi ünnepség szervezése; 
10./ sikeres roma emberek felkutatása; 
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11./ számítógép, fényképezőgép, telefon készülék vásárlása; 
12./ belföldi kiküldetések költségeinek támogatása; 
13./ tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős:   elnök. 
      
                                              
Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a 
megjelenést és az ülést 11.00 órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                               Toldi Nándor 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv- hitelesítő 


