Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 16-án megtartott
ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 18/2013.
d./rendeletei

TÁRGYSOROZAT
1. Előterjesztés Mindenki Karácsonyának támogatására

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. december 16.
Papp Imre
RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. december 16-án
Tiszaszentmárton Kisebbségi közösségi ház termében
J E L E N V A N N A K:
 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.
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 Mindenki Karácsonyának támogatására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Papp Imre, elnök: Ismerteti, ami minden bizonnyal ismeretes a képviselő testület számára is,
hogy a települési Önkormányzat 2013.12.22-én szeretné megszervezni a Mindenki
Karácsonyát. A rendezvénynek vannak anyai költségei, amit a feladattal terhelt költségvetés
miatt csak a megtakarítás terhére lehet megvásárolni. Így az Önkormányzat igyekszik minél
több támogatótól valamilyen dologi vagy anyagi hozzájárulást, felajánlást gyűjteni. Papp Imre
javasolja, hogy a rendezvényt támogassa az önkormányzat 10 000 Ft-al.
A képviselő testület a napirendi ponttal kapcsolatban -3 igen szavazattal, a következőt
határoozta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18//2013./ XII.16. /
Önkormányzati - h a t á r o z a t a
Mindenki Karácsonyának támogatásáról
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:
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A z elnök által részletesen ismertetett- települési Önkormányzat által kezdeményezett –
Mindenki Karácsonyát 10 000 Ft-al támogatja a Kisebbségi Önkormányzat.
A képviselő testület megbízza az elnököt a határozat végrehajtására.

Egyebekben ponton belül nem volt felvetés. Papp Imre megköszönte az idei éven a
Képviselő testületnek a munkáját, él kíván további eredményes együttműködést.

k.m.f.
Papp Imre

Kovács Zoltán

R.N.Ö. elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítő
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