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Kiss János elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
hisz mind a 4 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet azt fogadják el.
Tagok határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t:

1./ A nemzetiségek jogairól szóló jogszabály ismertetése, feladatok,
elképzelések meghatározása.
Előadó:

Kiss János
elnök

Kiss János elnök elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
alapján változott a nevük, kisebbség helyett roma nemzetiségi önkormányzat lett a
megnevezésük. Önálló bankszámlát kellett nyitni, ki kellett cseréltetni a bélyegzőt, nem tudja,
hogy ennek milyen értelme volt. Eddig is jól működött a kisebbség, az önkormányzat
számlájára utalták a pénzt, amelyet maradéktalanul fel tudtak használni, nem volt
számlavezetési költség. A székhely nem változott, továbbra is az önkormányzat címe Petőfi
u.123. a székhely. Költségvetésük 210.000.-ft. mely működésre fordítható, a testület tagjai
nem számoltak el semmilyen költséget, nem vettek telefont, feltöltő kártyát, a pénzt kulturális
programra fordították.
Továbbiakban kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket mit szeretnének, kellene pár
gondolat, jó ötlet.

-
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Testületi ülésen már foglalkoztak azzal, hogy kellene egészségnapot szervezni. Köztudott,
hogy a romáknál másak a hagyományok, a testület tagjai között van egy egészségügyi
főiskolát végzett, aki a lányok részére felvilágosító előadást tarthatna, a háziorvos, és védőnő
bevonásával. Bűnmegelőzésről pedig Molnár Tibor körzeti megbízott adhatna tájékoztatást.
Fontos a hagyományok ápolása. El kellene dönteni, hogy a roma napot együtt tartsák-e az
önkormányzat falunapjával. A falunap augusztus 18-án lesz.
Nagy Józsefné lakosság részéről megjelent választópolgár elmondta, hogy nincs ellene, hogy
együtt legyen a roma nap a falunappal, de elmúlt évben is többen mondták, hogy jobb lett
volna külön tartani a rendezvényt.
Nagy Pálné nemzetiségi önkormányzat tagja véleménye szerint 210.000.-ft-ból nem lehet
külön programot szervezni, közösen jobb műsort állíthatnak összeg.
Nagy Józsefné véleménye szerint lehetne ingyen programot is tartani, fellépőket meghívni.
Kiss János elnök elmondta, hogy az elmúlt évben 50.000.-ft-tal járultak hozzá a falunapi
programhoz, vállalták egy műsor költségének a kifizetését. Főztek, és mindenkit megkínáltak,
nem csak a romákat. Tavaly 80.000.-ft-ot kaptak feladatalapú finanszírozásként, a pályázatot a
jegyzőnő készítette el. Neki mindegy, hogy együtt lesz e a roma nap a falunappal, de kevés
pénzből nem lehet programot szervezni.
László Józsefné tag véleménye szerint az elmúlt évben is nagyon kevesen voltak a
falunapon, ha külön tartják, akkor sem biztos, hogy elmennek.
Nagy Pálné tag véleménye szerint a szervezeteket úgy lehetne bevonni a programba, ha
főznének, és a tagok jobban részt vennének a programon.
Nagy Józsefné véleménye szerint a szomszéd települések roma tagjait – Kapolcs,
Nagyvázsony – meg kellett volna hívni.
Nagy Pálné tag elmondta, hogy meghívták Őket, de egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak részt
venni a programon.
Kiss János elnöke elmondta, hogy Kapolcs kisebb település, jobban össze lehet szedni a
tagokat. Nagyvázsonyban „Roma Hetet” akarnak tartani, a Fekete Sereg Ifjúsági Szervezet
bevonásával. A karaván vonulástól bemutatják a cigányok életét. Ott jobban őrzik a
hagyományokat.
Közmeghallgatásra családonként 1-1 fő eljön volna akkor többen lennének, és elmondhatnák
véleményüket. Többen megígérték, hogy jönnek de nem érték ide.
Jelenlévők egyetértettek azzal, hogy együtt legyen a roma nemzetiségi nap a falunappal, és
felkérik az elnököt, hogy egyeztessen a polgármesterrel, a civil szervezetek főzzenek, és
vonják be tagjaikat a programba.
Kérte a tagokat, hogy további programokról nyilatkozzanak. Elmenjenek-e kirándulni,
gyalogosan, vagy autóbusszal.
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Nagy Józsefné javasolta, hogy menjenek el a Szent kúthoz, vinnének szalonnát, és ott
közösen elfogyasztanák. Véleménye szerint az egészségnapon nem sokan jelennek meg, csak
akkor mennek el, ha kapnak valamit.
Kiss János elnök elmondta, hogy a Szent kútnál romok helyreállítása folyik. Több
alkalommal szerveztek társadalmi munkát, de sajnos a romák nem képviseltették magukat.
Május 26-án is mennek bozót irtásra, ebből a munkából ki vehetnék részüket a romák. A
kirándulást jónak tartja, a roma nemzetiségi önkormányzat megvásárolja a szalonnát,
kenyeret.
Nagy Ildikó elnökhelyettes az „Egészség Nap”-pal kapcsolatban elmondta, hogy több
lehetőség van, hogy szólítsák meg az embereket, hogy részt vegyenek a programon. Lehetne
étel bemutatót tartani, az egészséges ételekről, azt kellene meghatározni milyen témakörben
legyen az előadás, kit hívjon meg előadónak , lehetne beszélni a terhesség megszakítás , drog,
italozás következményeiről.
Kiss János elnök javasolta Nagy Ildikó fele jelezni az igényt. A gyermekjóléti szolgálat
vezetőjét is be lehetne vonni a programba.
Év végi programot később egyeztetik. Elmúlt évben sem voltak megfelelő számban a
rendezvényen, mivel nem volt osztogatást, pedig színvonalas kulturális műsor volt.
Elmondta, hogy ösztöndíj pályázathoz adtak támogatást, ha valakinek jogi dolga akad abban
is tudnak segíteni.
Nagy Józsefné javasolta megkeresni cégeket, szponzorálják a roma nemzetiségi
önkormányzatot.
Kiss János elnök elmondta, hogy együttműködési megállapodásuk van, több civil
szervezettek, így a nagycsaládos egyesülettel is. A rászorulók listáját leadták, Ők jogosultak
adomány gyűjtésére. Vállalatok, cégek ilyen kis települést nem támogatnak.
Megköszönte a megjelentést, és a közmeghallgatást 19 órakor bezárta.

k.m.f.t.
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