Szám: 12/25-3/2014
JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének 2014. december 5-én
10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Gourmandia Étterem különtermében (Veszprém,
Megyeház tér 2.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen voltak:

Babai János elnök
Rupa Éva Borbála elnökhelyettes
Babai Elemér
Mészáros Andrea képviselők

Távolmaradásukat bejelentették: Orbán István
Horváth Gábor
Horváth Gáborné képviselők
Jelen voltak továbbá:

Farkas Barbara költségvetési referens
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Babai János
Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait.
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő az ülésen megjelent, az
ülés határozatképes, a testület ülését megnyitotta.
A napirend tárgyalása előtt tájékoztatta a testületet, hogy 2014. december 3-án a Veszprém
Megyei Önkormányzati Hivatal minden Veszprém megyei nemzetiségi képviselő részére
továbbította Dr. Mikulási Erzsébet, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Főosztályának elektronikus levelét, melyben felhívta a figyelmet a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 106. § (10) bekezdésben foglalt, összeférhetetlenséggel
kapcsolatos rendelkezésre.
Az elektronikus levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzátette, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó kötelezettségükről Dr. Imre
László, a Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzője személyes megbeszélés során is
tájékoztatta a Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.
Hangsúlyozta, a tárgyalás során a kötelezettségüket tudomásul vették azonban a hatályos
jogszabályi előírások további értelmezése érdekében Heilig Ferenc a Veszprém Megyei
Német Önkormányzat elnöke levélben fordul Paulik Antal úrhoz az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának vezetőjéhez.
A napirend előtti tájékoztatóját követően ismertette a tervezett napirendet.
Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.
Mivel más javaslat nem hangzott el indítványozta, hogy a testület döntsön az ülés
napirendjének elfogadásáról.
A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.
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Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
28/2014. (XII.05.) MRNÖ határozatot
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 5-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1. Közmeghallgatás
Előadó:
Babai János elnök
Határidő: azonnal
Felelős:
Babai János elnök
Napirend tárgyalása:
1. Közmeghallgatás
Babai János
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitotta.
Megadta a szót Erdős Lászlónak a Szentgáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
Erdős László
Megkérdezte, hogy a 2014. október 12-ei önkormányzati választások során a megválasztott
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése között mikor kerül sor az együttműködési megállapodás megkötésére.
Babai János
Elmondta, a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. október 31-ei ülésén a 67/2014. (X.31.)
MÖK határozatával elfogadta a megújított együttműködési megállapodást, melyet a
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 25/2014. (XI.17.) MRNÖ
határozatával hagyott jóvá. Egyúttal bíztatta a megyében tevékenykedő roma nemzetiségi
települési önkormányzatokat, hogy munkájuk megkönnyítése érdekében kössenek minél több
együttműködési megállapodást a lehetséges partnerszervezetekkel, pl. rendőrség, civil
szervezetek. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a települési önkormányzatoknak adott
esetben lehetőségük van a nemzetiségi önkormányzatok rendezvényei, kulturális programjai
társfinanszírozással történő támogatására.
Megadta a szót Farkas Piroskának a Tapolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
Farkas Piroska
Megkérdezte, hogy a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvekbe betekintést nyerhetnek-e.
Babai János
Válaszában elmondta, természetesen a testületi ülésekről készített jegyzőkönyvek (a zárt
ülések jegyzőkönyveit kivéve) nyilvánosak, azokba bárki betekintést nyerhet.
Babai János
Több napirend nem lévén a közmeghallgatást 10.50 órakor berekesztette, minden
jelenlévőnek megköszönte a részvételt.
K.m.f.
Babai János
elnök

Rupa Éva Borbála
elnökhelyettes
jegyzőkönyv-hitelesítő

