
JEGYZŐKÖNYV 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 21. napján 14:00 órától 
a Mikepércsi Polgármesteri Hivatal helyiségében 

tartott üléséről 
 
 
 
 
Jelen vannak:   

 
1. Gyöngyösi Endre     

2. Gyöngyösi András       

 
 

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

 Dr. Vántus Tamás jegyző 
 Nagy Levente gazdasági vezető 

 
 

  



 

 

Gyöngyösi Endre  
Megállapítja, hogy Gyöngyösi András jelen van, illetve Gyöngyösi Brigitta 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 Andrást jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Gyöngyösi András  
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.) Évadzáró, valamint Mikulás napi rendezvény tartása a mikepércsi roma 
hagyományok megőrzése érdekében 
 
2.) Egyebek 
 

 

 

 
1. napirendi pont: Évadzáró, valamint Mikulás napi rendezvény tartása a mikepércsi roma 
hagyományok megőrzése érdekében 
 
Gyöngyösi Endre 
Elmondja, hogy 2018. november 24-én tervezik megrendezni az Évadzáró rendezvényt, 2018. 
december 05-én pedig a Mikulás napi rendezvényt a roma hagyományok ápolása, megőrzése 
érdekében. Előadja továbbá, hogy a költségvetésben van rendelkezésre álló forrás, ami 
színvonalas rendezvények tartását teszi lehetővé. Javasolja, hogy az Évadzáró rendezvény 
keretösszegét 407.000.- Ft összegben, a Mikulás napi rendezvény keretösszegét pedig 
27.000.- Ft keretösszegben határozzák meg.  
 
Gyöngyösi András 
Egyetért a javaslattal. 
 
Gyöngyösi Endre 
Kéri, hogy szavazzanak a 2018. november 24-én tartandó Évadzáró rendezvény tartása 
érdekében 407.000.- Ft keretösszeg, valamint a 2018. december 05-án tartandó Mikulás napi 
rendezvény tartása érdekében 27.000.- Ft keretösszeg elfogadásáról. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
 

 8/2018. (XI. 21.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú 

melléklet, I.2. pont, 2. alpontjának megfelelően a 2018. november 24. napján tartandó 
Évadzáró rendezvény tartása érdekében 407.000.-  Ft keretösszeget fogad el.    
 
 

 Határidő: - 

 Felelős: - 

 

 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
 

 9/2018. (XI. 21.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. számú 

melléklet, I.2. pont, 2. alpontjának megfelelően a 2018. december 05. napján tartandó 
Mikulás napi rendezvény tartása érdekében 27.000.- Ft keretösszeget fogad el.    
 
 

 Határidő: - 

 Felelős: - 

 

 
Gyöngyösi Endre 
Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat. Mivel nincs, bezárja a képviselő-
testületi ülést. Megköszöni a képviselők munkáját. 
 
 
Jegyzőkönyv lezárva: 14:25 órakor 
 
 

kmf. 
 
 
 
Gyöngyösi Endre sk.                Gyöngyösi András sk. 
          elnök                              jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 

 

 

 


