
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. február 5. napján tartott 

testületi üléséről.  

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.  

 

Jelen vannak:  Nagy Edit elnökhelyettes, Kincsesné Nagy Teréz, Nagy Jenő 

képviselők, Koszorus Tímea aljegyző, Tollár Mónika 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Igazoltan távol: Kincses Sándor elnök 

 

Nagy Edit elnökhelyettes köszöntötte a megjelent képviselőket.  

Megállapította, hogy a 4 fős testületből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 

megnyitotta. 

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:  

- jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását, 

- RNÖ 2013. évi költségvetését. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

 

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

 

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 

Előadó: Nagy Edit elnökhelyettes  

 

2./  Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

Előadó: Nagy Edit elnökhelyettes 

 

 

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

 

1./ Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 

Előadó: Nagy Edit elnökhelyettes 

 

Nagy Edit elnökhelyettes elmondta, hogy a mai ülésen Kincses Sándor elnök igazoltan van 

távol. Elmondta, hogy mivel személy szerint ő a jegyzőkönyv-hitelesítő, és most ő nem írhatja 

alá, mint jegyzőkönyv-hitelesítő, ezért szükséges jegyzőkönyv-hitelesítőt választani. 

Javasolta, hogy Kincsesné Nagy Terézt válasszák meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

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

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

3/2014. (II.05.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Kincsesné Nagy Teréz képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

megválasztotta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Nagy Edit elnökhelyettes 

 

2./  Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

Előadó: Nagy Edit elnökhelyettes 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Nagy Edit elnökhelyettes elmondta, hogy állami támogatásként 240 eFt-ot kapnak, ebből 

tudnak majd előreláthatólag gazdálkodni, mert a feladatalapúnak kb. sem ismerhetik a 

mértékét. Ahhoz, hogy működni tudjanak, szükség van útiköltségre, telefonköltségre, erre 40 

eFt-ot terveznek. A fennmaradó 200 eFt-ból egy kulturális programot tudnak megvalósítani, 

de erre majd visszatérnek a későbbiekben. 

Javasolta, hogy a kiadott anyagot fogadják el.  

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?  

 

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

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

4/2014.(II.05.) RNÖ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete  

úgy döntött, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolt 2014. évi költségvetését elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Nagy Edit elnökhelyettes  

 

Mivel több napirendi pont nem volt, Nagy Edit elnökhelyettes megköszönte a megjelenést, 

és a testületi ülést bezárta.  

 

Kmft. 

 

Nagy Edit        Kincsesné Nagy Teréz 

elnökhelyettes       jegyzőkönyv-hitelesítő 


