
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz.

Szám:1lI9l2l2014.
Jeg}zőkönl,v

Készült: Izsó|alrai Rotna Nenrzetiségi i)rtkt,r-lll.rrrlzut ]t)1-{. t-tovctltbcr ]-{-én l5 .00 órakclr
megtartott üléséről.

.Ielen vannak: Lakatos Arrtainé elnök
Demeter Ferencné képr ise 1ő

Ruszó Istl ánrlé képviselti

Tanácskozási i oggal meghívottak:

a.z ulés egész időtart

Kclr.ácsrré Szalai Krisztina aljegr ző. kirendeltség-r,ezető
Simolr Ottó pol gármester

Lakatos Antalné elnök köszönti a rllegjelenteliet. _{ ielenléti íl, alap.ián negállapítja. hog1 az
i_ilés lratározatképes. a 3 tij képviselő közül 3 tii jelerr r an. íg1 az tilést megnl,itja,
Felkérte. hog1, a rnai iilés jeglzőkönll,ének lritelesítijiérrek Demeter Ferencné képi,iselőt. aki
eifogadta a f-elkérést.
.lavaslatot tesz az, rilés rTapirend.jére. rtle}ret .1clerrléi,ők egl-hangúlag az alábbiak szerint
fbgadnak cl,

Napirend

l . Jar,aslat az lzsófalvai Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat SZMSZ megrrlkotására
Előte{iesztő: Lakatos Antalné elnök

2. Jal,aslat E5,üttműködési Megállapodzis elíbgadására.
Eliiterjesztó : Lakatos Antalrró elnök

3. Indítr ánr.ok, .iavaslatok



Lakatos Antalné elnök: I\4e gállapítia. hog1 rrrindenki lratáridőre ele_get tctt
l,a_er ontll,ilatkozati kötelességének" illetl e be.jeler'tkezett rnindl-rárom képi,iselő a

köztartozásnientes adózók nl iir ántartásába.

l . ,Ial,aslat az lzsőfalyai Roma Nemzetiségi Önkorm án_vzat SZ,NISZ megalkotására
Előterjesztő : Lakatos Antalrlé einijk
E jegl-zőkönvr 1 . szátllút rlcllékletc t.lfta]lllilzzil.

Lakatos Antalné elnök: Röriden tájékoztatja a rlleujelenteket a nreglrírcival egl,r-itt kiktildijtt
SZ\íSZ terr ezetéről.

Kérdés. hozzászőlás nenl l-iaIlp.zcrtl el. Felkeri a tt-st|iletet a szavazásra.

A szar-azásban 3 képr iseló l,csz t-clszt.

Az tzsóí'ah,ai Roma Nemzetiségi Önkormánl zat Képviselő-testülete 3 igen szal,azattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatothozza:

Izsóíalr-ai Roma Nemzetiségi Önkormánl,zat
Képviselő-testületének

3/2014. (XI. 2.1.) ök. határozata
a nemzetiségi önkormán7,zat Szervezeti és

}I űködési Szabálvzatának elfugadásáról

lz.,,l.rlrai Rtltna \cttlzetiser:i (')ttk,,t,lttáttlztlt

képr isclii testiilete az előterjesztésnek
rlleglclelően elfilgad.ia az Izsófali ai Ronrir
\erllzetiségi Önktrt,trrátrr zat Szervezeli
\ lLikiidési Szabál1 zatát.
l'ellrír ja az elnököt a Szervezeti Mtiködési
S zabáll,zatban ío glaltak betartására.

Hatiiridó : Fol1 atlatos
Fclelcis: Llnijk

2. .Iavaslat Egl,üttműködési N{egál|apodás elítlgaclására.
Előterjesztó: [-akatos Arltalné elnök

E jegl,zóíkönll ]. szárnút mellékiete taríaInlazza.

Lakatos Antalné elnök: Felkéri Kol,ácsncl Szalai Krisztirra Jegl ző Asszonr1 istrlet-tr,sse

rör,iderr az Eg1-r-ittlnűkiidési Megállapodást az Izstjlalr a Nagr közsegi Örrkorrllátlr,zattal.

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljegy,ző: Az állarllhirzlartásról szóló 2011.C]XC]V. tiirrérll 27.r\

(]) bekezdés alapján Egl,üttnriiköclési N,legiillaptlciást köt az Izsót'alrai Rclma Nerrlzetisé_í]i

Önkornlánl.zat illetl c az lzsóíirlr ai Nagr kiizscgi ( )trkortttánr-zat képi iselő testüIetei.



Atrlelr íartalnazza,.
o a kijltségr e tes clkészítésenek. .iór,áhagl ásárlak cljárási rerldjét.
r A kciltségvetésl gazdálkodás bolrlolítiisánirk a rendjét.
. az állanrháztartás retrdszerén beltili irllilrnráció szolcáltatás rendjét.

-rol,ábbá az állarnháztartási kíl tilrői szánlazti pérlzeszközök t-elhasználásál al kapcsolatos
í-eladatok ellátását is tartalrt-iazza.

.\z lzsól'alr ai Nagr kiizscigi ( )tlkornránvzat biztosítja. a sztikséges helr iséget. atnelv a

rlrűkcjdéslrez sziikséges tárgvi. teclrrrikai eszkaizökkel lel r ari szerelr e.

Kéri. hog) az elnijk .jai,asoljon képi,isel(lt a kijte lczettsc_c.r álla]ásra az elnijk
összeíérhetetIensége esetén.

Lakatos Antalné elnök: Demeter Feretlcnét.jarasolja a 1-eladatra,

Demeter Ferencné képviselő: Kijszöni a jelölésr ellogadja,

Lakatos .{ntalné: Ha t-iitlcs több kérdés.ltoz,zttszcl|ás kérerrl. szavazzurlk az Eglr-ittrlLiktjclési
N4egáll apodás elfb gadásáró1,

A szar-azásban 3 képr ise lő r,esz részt.

lzsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormánl,zat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
tartózkotlással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
Képviselő-testületének

412014. (X1.24.\ ök határozata
E g.vüttműködési Megállapodás megkötéséről,

elfogadásáról

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő
testülete elfogadja és megköti az
Eg.viittműködési Megállapodást az Izsófalvai
Na gyköz s é gi Önkorm ány zaűal.
Feihívj az elnököt, hogy az Izsófalva
Nag_vközségi Önkorm ányzat ülésén képviselj e a
Romá Nemzeti sé gi Önkormá ny zatot.
Felhata|mazza az Együttműködési
Me gállapod ás aláir ásfu a,

Határidő: december 05.
Felelős: elnök

J



3. Indítr,ánr-okiavaslatok

Simon Ottó polgárLlester: Javasolia. 1rogl ideigietlesen a \4iil-elődési I{áz könr r tárlre il,ség
mellett lér,cj szárnítógéppel és zirrható szekrclltnr cl l-elszereit ..Teleház" elner ezésúi hell séget
irodának . g1 tilekező tL-relrrllek.

Lakatos Antalné elniik: Kösziirli. ellbgadj a.jar aslatot.

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljegl,ző: \ Sa.jór öl_el e 'I'akar,ékszijr etkczet 1iókiániil
tnegnl itásla kerLilt a tletlrzetiségi iilrkorrnánr zat sziinrlája.
201-{. jantrár 01-ei iiilapot szelilll az ér-re htlzz;llctijleqesen ]71.000 Ft a tárrrogatás. l:zílltal a
]01-{. él,re iclőaránlosatl tehát hozzár,etcjleccs J5.()()0 Ft.

Demeter Ferencné: _{ deceIllberi tervek iiözijtt szerepel a 1,o111i] gr erekek kerztllűr-es
tbglalkozásárrak a lT}egsze r\ ezésc a karácstrll1 i kesziiltidés a roí}a lragl onrárrr ijrzés jegl clbelr.

Folr,amatosan kapjuk a 11em arrl agi 1ela.jánlástlkat (alallatlvag. szakenrber;.

Lrkatos AntaIné elnijk:.Iarasoha. lro_gl clcccrlrber 0i-érr űrjra testtileti iilést tirrtsatrak ir

\{ikulásest lllcgszer\ ezése napiretlcli porrttal

N{ir-rtán több lrozzásztllás net-tl r tllt. az elr'ök az ir]c,,st bezária.

3"*^cj,ú*I[r4_1
Det-treter F et,etlctlé

1cg1 zclkiin1 r, hitelesító

'W€kffi,r*-{,'
elnök
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