
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. január 13. napján tartott 

testületi üléséről.  

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.  

 

Jelen vannak:  Kincses Sándor elnök, Nagy Edit elnökhelyettes, Kincsesné Nagy 

Teréz, Nagy Jenő képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 

jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kincses Sándor elnök köszöntötte a megjelent képviselőket.  

Megállapította, hogy a 4 fős testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 

megnyitotta. 

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:  

- Baranyaszentgyörgy Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyását. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

 

Más javaslat nem volt, a képviselőtestület a napirendi pontokat fogadta el.  

 

1./ Baranyaszentgyörgy Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

 

N a p i r e n d   t á r g y a l á s a :  

 

1./ Baranyaszentgyörgy Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyása 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Kincses Sándor elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy a Baranyaszentgyörgy Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötötték az együttműködési megállapodást, melyet 

felhatalmazása alapján Nagy Edit elnökhelyettes írt alá, mivel ő igazoltan volt távol. A 

megállapodásban rögzítették, hogy a településen a roma lakosság érdekeinek érvényesítése és 

esélyegyenlőségük biztosítása érdekében felveszik a kapcsolatot a helyi intézményekkel, 

hivatalokkal. Fórumokat szerveznek majd, hogy a problémákat orvosolni lehessen. 

Együttműködésükkel elősegítik a roma nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási 

feltételeinek bővítését, javítását. Törekszenek a romák kulturális örökségének, 

hagyományainak megőrzésére, hagyományőrző kulturális programokat szerveznek. Az 

együttműködő partnerek településeiken fórumokat, tájékoztatókat szerveznek, megbeszélik a 

felmerült problémák megoldásának lehetőségeit és meghatározzák a szükséges feladatokat. 
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Javasolta a testületnek, hogy a Baranyaszentgyörgy Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás megkötését utólagosan hagyja 

jóvá. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

 

2/2014. (I.13.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Baranyaszentgyörgy Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 

megkötött együttműködési megállapodás megkötését utólagosan 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kincses Sándor elnök 

 

 

Mivel több napirendi pont nem volt, Kincses Sándor elnök megköszönte a megjelenést, és a 

testületi ülést bezárta.  

 

Kmft. 

 

 

Kincses Sándor        Nagy Edit 

elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


