ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8455. PUSZTAMISKE
Szám: 2-1/2015/Kol.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január
30-án (pénteken) 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Művelődési Ház
Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.

Jelen vannak:

Orsós István
Orsós Sándor
Orsós Arnold

elnök
elnök-helyettes
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

Tanácskozási joggal jelen van:
Szarka Gyula jegyző távollétében, megbízásából: Varga Zoltánné főelőadó
Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Kis-Poór Judit előadó, jegyzőkönyvvezető
Orsós István elnök üdvözli a Képviselő-testületei ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 3 képviselőből 3 képviselő
jelen van.
Az ülést megnyitja.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a meghívóban feltüntetettek szerint,
melyet a képviselők 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadtak el:

NAPIREND
T á r g y:

Előadó:

1. Együttműködési Megállapodás elfogadása

Orsós István
elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont:
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Együttműködési Megállapodás elfogadása
Előadó: Orsós István elnök
Orsós István elnök:
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a képviselők a meghívóval
együtt megkapták. Elmondja, hogy mindig is volt és kellett kötni egy Együttműködési Megállapodást a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat között.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján:
„Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat
a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.”
A tervezet tartalmazza a változtatásokat. A központi jogszabályváltozások következtében az
idei évben nem a régi együttműködési megállapodás került módosításra, hanem egy teljesen
új együttműködési megállapodás készült. Azt javasolja, hogy a Képviselő-testülete értsen
egyet a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat által kötendő együttműködési megállapodás elfogadásával.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Orsós István elnök:
Szavazásra teszi fel, ki ért egyet az Együttműködési Megállapodás elfogadásával?
A Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi határozatot hozta:
1/2015. (I.30.) CKÖ. h a t á r o z a t :
Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 6/C. bekezdése alapján az Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Orsós István elnök megköszönte a képviselőknek a
megjelenést és az ülést 15,25 órakor bezárta.
Kmft.
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Orsós István
elnök

Orsós Arnold
jegyzőkönyv-hitelesítő

