Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8296. Monostorapáti
Száma: 667-8/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. december 4-én
(kedden ) 17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Kultúrotthon Monostorapáti, Petőfi u.12.
Jelen vannak: Kiss János
Nagy Ildikó
László Józsefné
Nagy Pálné

nemzetiségi önkormányzat elnöke
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes
nemzetiségi önkormányzat tagja
nemzetiségi önkormányzat tagja

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Lakosság részéről:

körjegyző
6 fő

Kiss János elnök köszöntötte a körjegyzőt, lakosság részéről megjelenteket, valamint a
képviselőket. 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:
Napirendet:

1./ Aktuális ügyek, és a karácsonyi műsor megbeszélése.
Előadó: Kiss János
Elnök

Napirend:
Kiss János elnök elmondta, hogy változott a jogszabály, saját folyószámlájuk van, a helyi
önkormányzat pénzügyese látja el a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a
jegyző felel a törvényességért. Együttműködési megállapodást kötöttek a civil szervezetekkel,
Énekkarral, a Nyugdíjas Egyesülettel, Nagycsaládos Egyesülettel, a Nagyvázsonyi és
Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Nagycsaládosok adtak be egy pályázatot
játszótér kialakítására, valamint a sportpálya felújítására, melyet támogattak.
Idei évben is közösen rendezték meg a nemzetiségi napot az önkormányzat falunapjával. Jó
kezdeményezés volt, hogy a szervezetek főztek, így több embert tudtak mozgósítani.
Megköszönte Kovács György segítségét. Rész vettek kirándulásokon.
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 9-én szakmai napot
tartott, ahol részt vett.
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Elmondták milyen lehetőségei vannak a roma nemzetiségi önkormányzatnak. Kézi László
ismertette az Országos Roma Önkormányzat szociális foglalkoztatási programját. 1000 roma
nőt kívánnak bevonni a programba. Tervezik szociális munkakör betöltésére OKJ-s tanfolyam
indítását, mely munkalehetőséget biztosítana, betegek ápolását, gondozását tudják végezni,
akik elvégzik a tanfolyamot. Ehhez elhivatottság kell.
Részvett Tapolcán a Munkaügyi Kirendeltségen szervezett fórumon, ahol tájékoztatást adtak
az álláskeresők jogairól, kötelezettségeiről, lehetőségeiről. Közmunka programban több
embert foglakoztatnak.
Elmondta, hogy hoztak egy határozatot, hogy egészségnapot tartanak, de sajnos az idén
elmaradt.
Kérte a jelenlévőket nyilatkozzanak, hogy legyen a karácsonyi műsor, legyen-e egyáltalán?
Tavaly volt színvonalas előadás, főzés még sem volt jó. Előtte évben étkezési utalványt
osztottak, 170 e ft-ja van az önkormányzatnak, nem kötelező elkölteni, át lehet vinni a
következő évre. Elmúlt évben 20 fő volt a 100 fő helyett.
Nagy Józsefné választópolgár elmondta, hogy véleménye szerint akik ott voltak a
rendezvényen azok jól jártak, hisz színvonalas műsor volt.
Nagy Pálné képviselő véleménye szerint nem mindegy, hogy mennyi emberre készülnek,
elmúlt évben több volt a vendég, mint a romák.
Kovács György választópolgár javasolta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan kellene
megszervezni a karácsonyt, személyesen fel kell keresni a családokat, és meghívni Őket.
Nagy Józsefné választópolgár véleménye szerint a műsorba be lehetne vonni a gyerekeket,
nem kellene pénzt kiadni fellépésért.
Somogyvári László választópolgár elmondta, hogy jónak tartja azt, hogy helyiekkel
biztosítsák a műsort, az óvodát is fel lehetne kérni előadásra. Javasolta, hogy a
kisgyermekeknek adjanak mikulás csomagot.
Kiss János elnök elmondta, hogy az ifjúsági szervezettel együtt „Mikulás járást” tartanak, és
felkeresik a kisgyermekes családokat.
Somogyvári László választópolgár javasolta, hogy minden utcából egy-egy ember kérdezze
meg,mit szeretnének, mivel járulnak hozzá a rendezvényhez, és jöjjenek össze következő
héten. Javasolta, hogy főzés legyen, cigány étel, babos káposzta, vagy húsos káposzta.
Javasolta, hogy következő évben községi ünnepek alkalmával a roma önkormányzat is
koszorúzzon.
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Kiss János elnök javasolta, hogy december 12-én jöjjenek össze az ifjúsági klubba, és
egyeztessék a javaslatokat. A koszorúzásra elmondta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat
is együtt koszorúz a helyi önkormányzattal, a civil szervezetekkel együtt.
Megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást 18 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Kiss János
elnök

Nagy Pálné
jkv.hitelesítő

