JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, 2012. május 30-án 15.00
órakor, a Polgármesteri Hivatal „B” épület jegyzői tárgyalójában.

Jelen vannak:

Lakatos Tibor elnök
László Imre elnökhelyettes
Lakatos Tiborné tag

Távolmaradását előre
jelezte:
Lakatos Ferenc
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Lakatos Tibor elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat határozatképes, 3 tag van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Lakatos Tibor elnök: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a tagok a kiküldött napirendi pontot 3 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.

1. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás kötése Gyömrő Város Önkormányzatával.
Lakatos Tibor elnök: A 2011. év végén történt jelentős jogszabályváltozások érintik a helyi
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködését is.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 27. § (2) bekezdése kimondja,
hogy „A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati
hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok
a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
megállapodásban rendezik.”
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) részletesen meghatározza
az együttműködés tartalmi elemeit, amelyet megállapodásba kell foglalni. A Nektv. 159. § (3)
bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a
költségvetési tervezésről szóló megállapodást 2012. június 1-jéig kell felülvizsgálni. Aki a
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Gyömrő Város Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást elfogadja,
szavazzon.
4/2012. (V.30.) sz. nemzetiségi önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a
városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési
megállapodást, és azt az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat elnökét a megállapodás aláírására.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal

Lakatos Tibor elnök: Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K.m.f.

Lakatos Tibor
elnök

László Imre s.k.
elnök-helyettes
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