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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. december 3-án 14,00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Lakó József és Marton 

Miklós képviselők  

 

Igazoltan távol maradt: Cséplő Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna 

aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket és meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az 

ülésen megjelent. Cséplő Zoltán képviselő igazoltan maradt távol az ülésről. 

 

A polgármester javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendi pontjaira. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Együttműködési megállapodás megkötése Murarátka Roma Nemzetiségi  

     Önkormányzatával 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

Pál Józsefné polgármester: Kérem, aki az ülés napirendjére tett javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Együttműködési megállapodás megkötése Murarátka Roma Nemzetiségi  

     Önkormányzatával 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat alakult meg az 

októberi választásokat követően. A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírja, hogy a 

települési önkormányzatnak milyen feltételeket kell biztosítania a nemzetiségi önkormányzat 

működéséhez. A kötelezettségek teljesítése érdekében a települési önkormányzatnak 

együttműködési megállapodást kell kötnie Murarátka Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. 

A megállapodás tervezete elkészült, az az előterjesztés mellékletét képezi. A nemzetiségi 

önkormányzat a november 24-én tartott ülésén már döntött az együttműködési megállapodás 

elfogadásáról. Javaslom, hogy képviselő-testületünk is fogadja el az együttműködési 
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megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

45/2014. (XII. 3.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Murarátka Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

2./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

     Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került 

felvételre. 

 

 

Pál Józsefné polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 14,20 órakor 

bezárom. 

 

K.m.f.                         

                                          

Dr. Keresztesi Tímea Pál Józsefné 

jegyző polgármester 

 

 


