
 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2013. december 17-i ülésének 

 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

 

 

42/2013. (XII.17.) RNÖ  határozat:  a Képviselő-testület elfogadta a2013.XII.17-i ülés 

napirendjét. 

 

43/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot 2013. december 18-i hatálybalépéssel. 

 

 44/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

az 2013.évben végzett munkáról készített beszámolót. 

 

 45/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

általános iskolával közösen megrendezésre kerülő roma mese és versmondó délután 

megtartását. 

 

46/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

óvodával  közösen megrendezésre kerülő roma mese és versmondó délután megtartását. 

 

 47/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

óvodával  közösen megrendezésre kerülő roma mese és versmondó délután megtartását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v 
Báránd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. december 17-én megtartott üléséről 

 

Jelen vannak:  Kovácsné Csatári Éva   elnök 

    Csatári Vilmos   képviselő 

    Csikiné Nagy Mária   képviselő 

                                         

     

Jelen van továbbá:  Dr. Kiss Gyula   jegyző 

    Szilágyi Klára               pénzügyi előadó 

Kovácsné Csatári Éva elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképességét. 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az 

alábbiak szerint határozta meg jelen ülésének napirendjét: 

 

                               42/2013.(XII.17.)) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

1.napirend:  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása            

                    Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök 

2. napirend: Beszámoló a 2013.évi munkáról 

                    Előterjesztő: Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök 

3. napirend: Különfélék 

                     

Az 1. napirend megtárgyalása során Dr. Kiss Gyula jegyző elmondta, hogy az SZMSZ a 

nemzetiségi törvény rendelkezései alapján került összeállításra. 

A főbb fejezetek áttekintése során kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az elnök szavazást 

kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozat született: 

 

 

                              43/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot 2013. december 18-i hatálybalépéssel. 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A 2.napirend áttekintése során Kovácsné Csatári Éva tájékoztatást adott a 2013.évben  

elvégzett munkáról. Az elmúlt évet eredményesnek minősítette. A feladatalapú támogatás 

felhasználása a pályázati céloknak megfelelően megtörtént. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 

igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozat született: 
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                              44/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete elfogadja 

az 2013.évben végzett munkáról készített beszámolót. 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

Kovácsné Csatári Éva elnök ismertette a testületi tagokkal a december hónapban tervezett 

programokat, melyeket az iskolával, óvodával és művelődési házzal kötött együttműködési 

megállapodás alapján még megvalósításra várnak. 

 

Az  iskolával kötött megállapodás alapján roma mese és versmondó délutánt rendeznek, ahol 

a gyermekek felkészítésében részt vesz az RNÖ. 

Az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozat született: 

 

                              45/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

általános iskolával közösen megrendezésre kerülő roma mese és versmondó délután 

megtartását. 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A  bárándi óvodával kötött együttműködési megállapodás alapján decemberben 

megrendezésre kerül az óvónők és dajkák közreműködésével vers és mese felolvasás. 

A rendezvényen az RNÖ képviselői ismertetést tartanának a roma hagyományokról. 

Az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozat született: 

 

                          46/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

óvodával  közösen megrendezésre kerülő roma mese és versmondó délután megtartását. 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 

 

A Balassa Iván Művelődési Házzal is született megállapodás a roma hagyományokat és 

kultúrát bemutató rendezvény megtartásáról, melynek megrendezésében segít az RNÖ. 

Az elnök szavazást kért, melynek eredményeként 3 igen szavazattal, nem és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozat született: 

 

                       47/2013.(XII.17.) számú RNÖ Képviselő-testületi határozat 

 

Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő–testülete támogatja az 

óvodával  közösen megrendezésre kerülő roma mese és versmondó délután megtartását. 

Határidő:  azonnal 

Felelős.     Kovácsné Csatári Éva elnök 
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Különfélék napirend keretében hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  

Kovácsné Csatári Éva  RNÖ elnök megköszönte a képviselők 2013.évi munkáját  és az ülést 

bezárta. 

 

 

 

Dr. Kiss Gyula                                   Kovácsné Csatári Éva 

        jegyző          RNÖ elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


