
Jegyzőkönyv 

 

Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 10. napján tartott 

Közmeghallgatásról.  

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.  

 

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

képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. 

 

Igazoltan távol: Nagy Jenő képviselő 

 

Kincses Sándor elnök köszöntötte a megjelent képviselőket. A közmeghallgatáson lakosság nem 

jelent meg.  

Megállapította, hogy a testület 3 fővel jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:  

 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi terveiről tájékoztató. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

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

 

1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról  

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

2./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi terveiről  

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

 

 

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

 

1./  Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról 

Előadó:   Kincses Sándor elnök 

 

Kincses Sándor elnök elmondta, hogy a tavalyi évben 2013. március 21. napján üléseztek, ahol 

elfogadták a 2013. évi költségvetést. A tavalyi évben kevés pénzt kaptak, amit a működéshez 

szükséges útiköltségre, telefonköltségre fordítottak. Terveik között szerepelt a fonyódligeti 

gyermeküdülés is, ami nagyon jól sikerült, augusztus 16-22. napjáig üdültek az üdülőben összesen 19 

fő, ebből 8 felnőtt és 11 gyermek, melyre részletfizetési kedvezményt kaptak. Ugyanezen a napon 

tartottak közmeghallgatást is, sajnos a lakosság részéről senki nem jelent meg. A következő ülésen, 

2013. április 24. napján tartották következő ülésüket, ahol módosították az önkormányzat 2012. évi 

költségvetését, elfogadták a 2012. évi zárszámadást, továbbá elfogadták a 2014. évi költségvetési 

koncepciót. Ezt követően 2013. május 14. napján tartottak ülést, ahol egyetértettek a Sásdi Általános 

Művelődési Központ fenntartói jogának a sásdi önkormányzat részére történő átadásával.  

Egyetértettek továbbá az intézményben tervezett átszervezéssel, a gazdálkodási besorolás 

módosításával, székhelyváltozással, a telephely módosításával. A nyár folyamán, 2013. június 27. 

napján testületi ülés keretében véleményezték a Sásdi Művelődési Központ igazgatói pályázatát, 

melyet Gálné Banizs Gabriella nyújtott be. A testület támogatta a pályázót. 

 

Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy a beszámolót fogadja el.  
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Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

 

5/2013. (III.10.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2013. évi működéséről szóló beszámolót 

elfogadta.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Kincses Sándor elnök 

 

 

2./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi terveiről  

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

Kincses Sándor elnök elmondta, hogy az idei évben nagyon kevés a pénz, amiből gazdálkodni lehet 

majd. Állami támogatásként 240 eFt-ot kapnak. A működésükhöz szükséges a telefon és útiköltségre 

elkülönített összeg, erre 40 eFt-ot terveznek. A fennmaradó 200 eFt-ból egy kulturális programot 

szeretnének megvalósítani. 

 

Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban 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: 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

 

6/2014. (III.10.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a roma nemzetiségi önkormányzat  2014. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.  

 

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 

 


