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Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Tápióság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július  
                16-án, 15.00 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: 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 elnökhelyettest elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  14/2013.(VII.16.) 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. Pályázati lehetőség ismertetése, döntés pályázat benyújtásáról 
2. Egyebek 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                  15/2013.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 

elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pályázati lehetőség ismertetése, döntés pályázat benyújtásáról. 

Előadó: Toldi Szilvia elnök tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség van pályázat 
                          benyújtására, ez a ROM-RKT-13 kódszámú pályázat, mely a roma kultu- 
                          rális események megvalósítását, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 
                          tételét támogatja. A pályázat benyújtásának határideje 2013. július 18. Az 
                          esemény időpontja 2014. május 1. lenne. A továbbiakban ismerteti a ren- 
                          dezvény tervezett programját. Megkérdezi, a testületnek van-e más javas- 
                          lata, véleménye. Amennyiben nincs a napirendi ponttal kapcsolatban hoz- 
                          zászólás és egyetértenek a pályázat benyújtásával, hozzanak döntést. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     16/2013.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 
                                                     testülete támogatja A roma kulturális események megva- 
                                                     lósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 
                                                     tételének támogatására irányuló ROM-RKT-13 kódszámú  
                                                     pályázat benyújtását. 
 
                                                     Határidő: pályázat benyújtására 2013. július 18. 
                                                     Felelős:   elnök. 
 
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban elmondja, a pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodást kötni Tápióság Község Önkormányzatával, ismerteti a megállapodást és kéri 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                    17/2013.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműkö- 
                                                    dési megállapodást köt Tápióság Község Önkormányzatával 
                                                    a ROM-RKT 13 kódszámú pályázatához. 
                                                    
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   elnök. 
                                                              
                                              
Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a 
megjelenést és az ülést 15.30 órakor bezárta. 
 
               

Kmf. 
 
 
 
                    Toldi Szilvia                                                               Toldi Nándor 
                       elnök                                                                jegyzőkönyv- hitelesítő 


