
JEGYZŐKÖNYV 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. január 30. napján 14 órától 
a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal helyiségében 

 
 
 
 
Jelen vannak:   

 
1. Gyöngyösi Endre     

2. Gyöngyösi Brigitta   

     

 
Igazoltan távol:  
Gyöngyösi András 
 
Igazolatlanul távol: - 
 
 
Meghívott vendég:  
 

 dr. Vántus Tamás jegyző 



Gyöngyösi Endre 
Megállapítja, hogy Gyöngyösi Brigitta jelen van,, illetve Gyöngyösi András egyéb sürgős 
elfoglaltsága miatt, amelyet az ülés előtt jelzett a Képviselő-testületnek, igazoltan távol van, a 
képviselő-testület határozatképes.  Felkéri a képviselőtársát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
Megállapítja, hogy a Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 
szavazattal Gyöngyösi Brigittát jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Gyöngyösi Brigitta  
Elvállalja a jegyzőkönyv hitelesítését. 
 
Gyöngyösi Endre 
Felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek egyéb javaslata egyéb napirendi pont felvételére. 
Megállapítja, hogy nincs egyéb javaslat további napirendi pont felvételére. Szavazásra 
bocsátja a kiküldött napirendi pontok elfogadását.  
 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat és azok tárgyalási 
sorrendjét az alábbiak szerint: 
 
1.) Mikepércs Községi Önkormányzat és a Mikepércs Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
2.) Egyebek 
 
1. napirendi pont: Mikepércs Községi Önkormányzat és a Mikepércs Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
 
Gyöngyösi Endre  
Elmondja, hogy Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Mikepércs Községi 
Önkormányzat feladatellátásról szóló együttműködési megállapodást kötött egymással, 
amelyet minden évben felül kell vizsgálni. Felkéri dr. Vántus Tamás jegyző urat, hogy 
ismertesse részletesen az előterjesztésben foglaltakat.   
 
dr. Vántus Tamás 
Elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló 
törvény szabályozza a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 
feladatellátásának részletes szabályait, melyet az érintettek együttműködési megállapodásban 
rögzítenek. Mikepércs Községi Önkormányzat a Képviselő-testület 7/2015. (II.03.) sz. 
határozata alapján együttműködési megállapodást kötött Mikepércs Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal.  
A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az együttműködési megállapodásokat minden 
év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni. 
Elmondja továbbá, hogy Gyöngyösi Endre elnök úrral egyeztetve arra a megállapításra 
jutottak, hogy a korábban megkötött együttműködési megállapodás továbbra is használható, 
annak módosítása nem vált szükségessé.  
 
Gyöngyösi Brigitta  
Elmondja, hogy támogatja az előzőekben elhangzottakat, egyetért velük.  
 
Gyöngyösi Endre  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vagy észrevétel. Mivel nincs, szavazásra bocsájtja a határozati 
javaslatot. 
 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


