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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 4/2018.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2018. december 
12-én 16 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: 5 fő  
    
 
Ruff Brigitta elnök a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  közül 2 fő 
megjelent, 1 fő (Horváth Katalin képviselő lemondott képviselői tisztségéről),  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 2018. 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 2018. évi  
      tevékenységéről    
      Előadó: Ruff Brigitta elnök   
 
2./ Közmeghallgatás 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
Hozzászólások:  
 
Völfinger Béla polgármester köszönetet mondott azoknak, akik megjelentek, bár számuk 
csekély, pedig e fórumon kellene elmondani, hogy mit szeretnének, mi a véleményük a 
nemzetiségi önkormányzat működéséről.  
 
Birkás Kálmánné érdeklődő lakos elmondta, hogy neki minden jó, amit a roma nemzetiségi 
önkormányzat tett 2018. évben.  
 
Ruff Brigitta elnök a hozzászólásokra válaszolva elmondta, hogy nem az utcán és a boltokban 
kellene véleményt nyilvánítani, hanem itt a közmeghallgatáson. Megköszönte polgármester úr 
egész évi támogatását. Reményét fejezte ki a jövőbeni jó együttműködésükre is.  
 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.  
 
 
3./ Egyéb ügyek  
 

- Kirándulás költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó ismertette a sárvári kirándulás kiadásait:  buszköltség 110.236 Ft, strandbelépő 90.909 
Ft, élelmezés költségei: 146.797 Ft, összesen: 347.942 Ft.  
Kérte a költségek jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 7/2018. (XII. 12.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a sárvári kirándulás költségeit 347.942 Ft-ban  
                 jóváhagyja.  
 
 
 

- Mikulás ünnepség költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó ismertette a 2018. december 9-én megtartott Mikulás ünnepség költsége (Mikulás 
csomagok roma gyermekeknek) 48.750 Ft.  Kérte a költségek jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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                 8/2018. (XII. 20.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a Mikulás ünnepség költségeit 48.750  Ft-ban  
                 jóváhagyja.  
 
 
 

- Roma karácsony  költségeinek jóváhagyása 
Előadó: Ruff Brigitta elnök 
 

Előadó javasolta, hogy 2018. december 22-én karácsonyi ünnepséget tartsanak a művelődési 
házban. A roma családok együtt ünnepelnek, vendéglátásuk költségeire  360.000 Ft 
jóváhagyását kérte.  
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
                 9/2018. (XII. 20.) határozat 
 
                 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
                 a roma karácsonyi ünnepség tartását határozza  
                 el. A rendezvény időpontja: 2018. december 22.  
                 14 óra. A roma családok megvendégelésének  
                 költségeire  360.000 Ft-ot jóváhagy.  
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést és közmeghallgatást   16,30 órakor bezárta.   
  
 
 

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


