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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 4/2017.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2017. december 
18-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről és közmeghallgatásról.  

Az ülés helye: Pápateszér, Művelődési Ház 
 
J e l e n   voltak:  Ruff Brigitta elnök, Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettes,  
 
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária  címzetes főjegyző       
                                                    Völfinger Béla polgármester                                             
 
Lakosság részéről megjelent: 1 fő  
    
Távol maradt:   Horváth Katalin képviselő 
 
Ruff Brigitta elnök a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  közül 2 fő 
megjelent, 1 fő (Horváth Katalin képviselő) távol maradt,  a képviselő-testület határozatképes.  
Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona elnök-
helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Horváthné Vörösházi Ilona elnök-helyettest 
kijelölte.  
Ruff Brigitta  elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2017. évi  
      tevékenységéről    
     Előadó: Ruff Brigitta elnök  
 
2./ Közmeghallgatás 
 
3./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2017. évi  
      tevékenységéről    
      Előadó: Ruff Brigitta elnök   
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2./ Közmeghallgatás 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.  
 
 
N a p i r e n d  után: 
 

- Kirándulás költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó ismertette a 2017. augusztus 14-i győri kirándulás kiadásait:  buszköltség 63.500 Ft, 
üdítő 10.035 Ft, strandbelépő 29.000 Ft, élelmezés költségei: 167.060Ft, összesen: 269.595 Ft.  
Kérte a költségek jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 6/2017. (XII. 18.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a győri kirándulás költségeit 269.595 Ft-ban  
                 jóváhagyja.  
 
 

- Laptop vásárlás  
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 94.990 Ft értékben laptopot vásárolt, mely 
megkönnyíti az ügyintézést. Kérte a kiadás jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 7/2017. (XII. 18.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a laptop vásárlást 94.990 Ft -ban jóváhagyja.  
 
 

- Játszóház  költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó ismertette a 2017. november 4-i játszóház kiadásait:  élelmezés költségei: 39.720 Ft, 
utazási költség: 5525 Ft, belépődíjak 44.000 Ft,  összesen: 89.245 Ft.  
Kérte a költségek jóváhagyását.  
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A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 8/2017. (XII. 18.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a 2017. november 4-i játszóház költségeit 89.245  
                 Ft-ban  jóváhagyja.  
 
 

- Mikulás ünnepség költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó ismertette a 2017. december 3-án megtartott Mikulás ünnepség költsége (Mikulás 
csomagok roma gyermekeknek) 46.000 Ft.  Kérte a költségek jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 9/2017. (XII. 18.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a Mikulás ünnepség költségeit 46.000 Ft-ban  
                 jóváhagyja.  
 
 
 

- Színházbérletek vásárlása roma gyermekeknek  
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy színházbérleteket vásároltak általános iskolás 
roma gyermekek részére 35.000 Ft értékben. Kérte a kiadás jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 10/2017. (XII. 18.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 színházbérletek vásárlására fordított 35.000 Ft 
                 kiadást jóváhagyja.  
 
 
 

- Roma karácsony  költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó ismertette a 2017. december 15-i karácsonyi ünnepség kiadásait:  üdítő és élelmiszer: 
80 ezer Ft. Kérte a költség jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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                 11/2017. (XII. 18.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a roma karácsony költségeit 80.000 Ft-ban  
                 jóváhagyja.  
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést és közmeghallgatást   17,30 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Horváthné Vörösházi Ilona                                                                            Ruff Brigitta 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


