
Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám:  48 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somlójenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január 13-án 14.30 órai
kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal Somlójenő

Jelen vannak:

a.)
Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestület tagjai:

Horváth Beáta  elnök
Horváth Elemér elnökhelyettes
Laczó Ferenc Györgyné képviselő 
Károly Lajos képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

c.) Meghívottak
Nemes Ferencné polgármester

A lakosság köréből érdeklődő nem jelent meg.

Horváth  Beáta  elnök  köszöntötte  a  megjelenteket,  külön  köszöntötte  Nemes  Ferencnét
Somlójenő község polgármesterét. Mindenkinek Boldog Új Évet kívánt.
Megállapította,  hogy  az  ülésen  a  képviselőtestület  4  tagjából  4  megjelent,  tehát  az  ülés
határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Horváth Elemért.



A képviselőtestület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a javaslattal egyetértett.

Az elnök javaslatára a képviselőtestület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés napirendjét
az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1. RNÖ működésével kapcsolatos ügyek Horváth Beáta elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. RNÖ működésével kapcsolatos ügyek 
Előadó: Horváth Beáta elnök

Horváth Beáta elnök: Elmondja, hogy 2013. decemberében ő és kettő képviselőtársa úgy
nyilatkozott,  hogy  valószínű  a  jövőben  lemondanak  tisztségükről,  a  továbbiakban  nem
csinálják tovább a teendőiket, mert úgy érzik, hogy nagy a feszültség a testületen belül. Az
ünnepek alatt volt ideje átgondolni a jövőt és a munkáját, és arra a következtetésre jutott, hogy
nem hagyhatja cserben a település roma lakosságát, ezért nem jelenti be lemondását.
Kitért  arra,  hogy a jövőben csak a feladatra  próbál  koncentrálni,  és nem bonyolódik  bele
felesleges vitákba.

Laczó  Ferenc  Györgyné  képviselő:  Ő is  azon  az  állásponton  van,  hogy  nem szabadna
abbahagyni  a  ciklus  végén,  ennyivel  tartoznak  a  falunak,  ő  sem  mond  le.

Horváth Elemér elnökhelyettes: Elmondja, hogy ő is átgondolta a dolgot, egyetért az előtte
szólókkal, továbbra is maradni szándékozik a tisztségében.

Károly Lajos képviselő: Tudomásul vette képviselőtársai szándékát és hozzászólásaikat.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Beáta elnök a roma kisebbségi önkormányzat 
nyilvános ülését 15.00 órakor bezárta. 

kmf.

Horvát Beáta Horváth Elemér Szlottáné Turi Edina
elnök jegyzőkönyv hitelesítő jegyző


