










13. sz. előterjesztés 

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. november 3. napján 11 órakor 

tartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: 2020. évi közmeghallgatás összehívása 

 

Előterjesztő: Bihari László elnök 

Tisztelt Képviselő –testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a szól arról, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a szervezeti és működési szabályzatában szabályozott 

rendben közmeghallgatást tart.  

A szabályzat rendelkezései szerint a közmeghallgatást 10 nappal korábban köteles összehívni és a 

helyben szokásos módon közzétenni.  

Javaslom, hogy a 2020. évi közmeghallgatást a képviselő-testület hívja össze, melyet a Városházán 

tartanánk november 18-án. 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t  
 

A 2020. évi közmeghallgatás összehívásáról 

 

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXIX törvény 97.§-ában 

kapott feladatkörben eljárva – figyelemmel az 1/2012. (I.26.) 

határozattal elfogadott Bátaszék Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 13.§-ában 

foglaltakra 

2020. november 18.-án (szerdán) 17 órai 

kezdettel közmeghallgatást tart a Városháza Házasságkötő termében 

(Bátaszék, Szabadság u. 4.) 

Napirendi javaslat:  

1. Tájékoztató Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2020. évi célkitűzéseinek teljesüléséről,  

2. Tájékoztató Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2021. évre tervezett feladatairól,  

3. Lakossági észrevételek, felvetések 

Határidő: 2020. november 18. 

Felelős: Bihari László elnök (a közzétételért) 

 

 



14. számú előterjesztés 

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. november 3. napján 11 órakor 

tartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tárgy: Telefon vásárlás jóváhagyása 

 

Előterjesztő: Bihari László elnök 

Tisztelt Képviselő –testület! 

 

A személyes használatomban lévő mobiltelefon meghibásodott, ezért kérném részemre új 

telefon vásárlásának jóváhagyását. 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t  
 

elnök személyes használatára telefon vásárlás jóváhagyásáról 

Bátaszék Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-

testülete  

a) az elnök személyes használatára eszköz beszerzését a Magyar 

Telekom Nyrt.-től (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.) 

jóváhagyja az alábbiak szerint:  

1 db Samsung Galaxy A20eDS mobiltelefon, 32GB; 

b) a beszerzés érdekében 41.921 Ft + 11.319 Ft Áfa, összesen: 53.240 

Ft összeget biztosít a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének működési célú kiadások terhére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: id. Bihari László elnök (a határozat megküldéséért) 

 

Határozatról értesül: BKÖH Pénzügyi Iroda 

   irattár 

 

 

 


	Meghívó 2020.11.03.
	Jelenléti ív 2020.11.03.
	13.et.közmeghallgatás
	14. számú előterjesztés

