Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 18.-án megtartott
ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 9-11/2013.
d./rendeletei

TÁRGYSOROZAT
1. Előterjesztés 2013. évi költségvetés ¾ éves beszámolójának elfogadására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
2. Előterjesztés 2013. évi idősek napjának támogatására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
3. Előterjesztés 2013. évi közmeghallgatás időpontjának megjelölésére
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Egyebek

M e g h
-

í v o t t a k:
Szűcs Dezső, polgármester
Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2013. október 30.
Papp Imre
RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. október 18.-án
Tiszaszentmárton Kisebbségi közösségi ház termében
JELEN VANNAK
 Papp Imre - elnök
 ifj. Papp Imre - képviselő
 Kovács Zoltán – képviselő/alelnök
Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen
jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta.

1.T á r g y : /1.tsp./ : Előterjesztés 2013. évi költségvetés ¾ éves beszámolójának
elfogadására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Papp Imre, elnök: a megjelenteket tájékoztatja a részletes előterjesztésben foglaltakról, s a
tervezetthez arányosan hogyan alakulnak a mutatószámok.
Az előterjesztést mindannyian áttanulmányozták részletesen, kérdés nem hangzott el,
hozzászólás nem volt, így Papp Imre elnök javasolja az írásos előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően a ¾ éves beszámolót elfogadásra.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2013./ X.18. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi ¾ éves beszámolójának
elfogadásáról
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület:
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A melléklet szerinti 2013. évi ¾ éves beszámolót elfogadja.

2. T á r g y : /2.tsp./ Előterjesztés 2013. évi idősek napjának támogatására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Papp Imre,elnök elnök javasolja, a települési önkormányzat által kezdeményezett idősek
napjának támogatását, s kéri a testületet hogy jelölje meg az értékhatárt, melynek erejéig
támogatja a települési önkormányzat kezdeményezését természetben.
A képviselő testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozta a napirendi
ponttal kapcsolatban:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2013./ X.18. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
2013. évi idősek napjának támogatásáról
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület:
Az idősek napját 50 000 Ft. értékhatárig támogatja, megbízza az elnököt a határozat
végrehajtására.

3. T á r g y : /3.tsp./ Előterjesztés 2013. évi közmeghallgatás időpontjának
megjelölésére
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Papp Imre elnök kéri a tisztelt képviselő testületet a 2013. évi közmeghallgatás
megtartásának időpontja kijelölésére.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2013./ X.18. /
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Önkormányzati - h a t á r o z a t a
2013. évi közmeghallgatás időpontjának megjelölésére
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület:
A 2013. évi közmeghallgatás időpontját 2013. november 4. –én 16 órában határozza meg,
helyszíne: Közösségi ház.

Egyebekben ponton belül nem volt felvetés. Papp Imre elnök az ülést bezárta.

k.m.f.
Papp Imre

Kovács Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

R.N.Ö. elnöke
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