
JEGYZŐKÖNYV 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 28. napján 10:00 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 
 

 



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.) Szüreti rendezvény tartása a mikepércsi roma hagyományok megőrzése 
érdekében 
 
2.) Döntés meghozatala a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által küldött 

törvényességi felhívással kapcsolatban 
 
3.) Egyebek 
 

 

 

 
1. napirendi pont: Szüreti rendezvény tartása a mikepércsi roma hagyományok megőrzése 
érdekében 
 
Gyöngyösi Endre 
Elmondja, hogy 2018. szeptember 29-én tervezik megrendezi a Szüreti rendezvényt a roma 
hagyományok ápolása, megőrzése érdekében. Előadja továbbá, hogy a költségvetésben van 
rendelkezésre álló forrás, ami egy színvonalas kis roma rendezvény tartását teszi lehetővé. 
Javasolja, hogy 215.000.-Ft összegben határozzák meg a rendezvény keretösszegét. 
 
Gyöngyösi András 
Egyetért a javaslattal. 
 
Gyöngyösi Endre 
Kéri, hogy szavazzanak a 2018. szeptember 29-én tartandó Szüreti rendezvény tartása 
érdekében 215.000.- Ft keretösszeg elfogadásáról. 
 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
 
 
 
 



 
 6/2018. (IX. 28.) 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. szeptember 29. napján tartandó 
Szüreti rendezvény tartása érdekében 215.000.- Ft keretösszeget fogad el.    
 

 Határidő: - 

 Felelős: - 

 

 

 
2. napirendi pont: Döntés meghozatala a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által 
küldött törvényességi felhívással kapcsolatban  

 

Gyöngyösi Endre 
Elmondja, hogy a kormányhivataltól törvényességi felhívás érkezett a testületi jegyzőkönyvek 
törvényi határidőn túli megküldése miatt. Ismerteti a törvényességi felhívást. Elmondja, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat képviselő testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket az ülést 
követő 15 napon belül kell felterjeszteni. Előkészítettek ezzel kapcsolatban egy határozati 
javaslatot. Elmondja, hogy a testületnek dönteni kell a felhívás elfogadásáról, valamint arról, 
hogy felszólítják a jegyzőt a testületi jegyzőkönyvek határidőben történő beküldésére.  
Elmondja, hogy több oka is van a késlekedésnek. Elmondja továbbá, hogy a jövőben igyekezni 
fog, hogy a jegyzőkönyvek határidőn belül felterjesztésre kerüljenek a kormányhivatal felé. 
Sajnálja, hogy így alakult, igyekszik a jövőben odafigyelni.  
 
Gyöngyösi András 
Egyetért a javaslattal. 
 
Gyöngyösi Endre 
Mivel más észrevétel nem érkezik, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a törvényességi 
felhívással kapcsolatban. 
 
 
Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 
 

 

7/2018. (IX.28.) sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzati határozat 

 

 

A Mikepércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyv felterjesztési késedelemmel összefüggő 
törvényességi felhívásának elfogadása mellett felszólítja a jegyzőt, hogy a jövőben fokozott 
figyelemmel járjon el a testületi jegyzőkönyvek törvényi határidőben történő felterjesztése 
érdekében. 
 
 

 Határidő:  azonnal  
 Felelős:    dr. Vántus Tamás jegyző 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


