Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8296 Monostorapáti
Száma: 502-3/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2013. július 25-én
(csütörtökön) 17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési Ház Társalgója 8296 Monostorapáti, Petőfi u.12.
Jelen vannak: Kiss János
Nagy Pálné
Nagy Ildikó
László Józsefné

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

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Lakosság részéről megjelent:

jegyző
8 fő

Kiss János elnök üdvözölte a megjelenteket, képviselőket, jegyzőt, a lakosság részéről
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./ Aktuális ügyek, és a kisebbségi nappal kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Kiss János
elnök
Napirend:
Kiss János elnök elmondta, hogy azért tartanak közmeghallgatást, hogy szeretnék
megismerni a nemzetiséghez tartozó romák véleményét a falunap megrendezéséről, valamint
szeretne tájékoztatást adni az I. félév munkájáról. Első félévben sok minden nem történt,
elfogadták a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését. Együttműködési
Megállapodást kötöttek a Tapolcai Rendőrkapitánysággal. Jó kapcsolatuk van a helyi
rendőrrel, a bűnözőkkel nem tudnak mit kezdeni. Közös programokat tudnak szervezni,
információ átadás működik. Amennyiben roma fiatal rendőrségi pályára menne az
önkormányzat támogatását figyelembe vennék, de ilyen fiatal nem volt.
Másik együttműködést a Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötötték, Művészeti
Napok alatt működik Orsós János házánál a „Roma Udvar” ahol bemutatják a roma
hagyományokat, értékeket, táncoktatás folyik, a programban részt vesz a Nagyvázsonyi Roma
Önkormányzat, valamint más civil szervezet. Volt Veszprémben a Rendőr-főkapitányságon is
egy tájékoztatón. Sajnos a megbeszélésen kevesen képviseltették magukat.

-

2–

Elmondta, hogy a polgármester megkereste, hogy idei évben is együtt tartjuk-e a roma napot
az önkormányzati falunappal. 2013. augusztus 16-án pénteken akarják megrendezni, ami
véleménye szerint nem jó ötlet. Szeretné megkérdezni, hogy rendezzék-e együtt pénteken a
roma napot a falunappal, vagy külön rendezzék meg más időpontban. A tavalyi évben jól
sikerült a rendezvény, hozzájárult az is, hogy a civil szervezetek főztek.
László Józsefné önkormányzati képviselő szerint nem jó pénteken tartani a roma napot, hisz
sokan dolgoznak, Ő is, és nem tud segíteni a rendezvényen.
Jelenlévők egyhangúlag, úgy vélekedtek, hogy pénteken nem kívánnak roma napot tartani.
Kiss János elnök kérte a jegyzőt, hogy a véleményt tolmácsolja a polgármesternek.
Véleménye szerint a szüreti felvonulással együtt tartsák meg ősszel a roma napot, délelőtt
lehetne főzni, délután pedig felvonulni. Pontos összeget még nem tud, mivel nem kapták meg
az értesítést a feladatalapú támogatási döntésről, véleménye szerint 200.000.-ft-ot lehetne erre
fordítani.
Kérte a jelenlévőket, mondják el van-e más ötletük, mit szeretnének. Kirándulási ötlet is
felvetődött, de sokba került az útiköltség 70-80 e ft. a busz bérlete. Egy napos kirándulásra
van lehetőség, javasolták, hogy nézzük meg a Cseszneki várat, visszafele pedig az állatkertet.
Kovács György választópolgár elmondta, hogy nem került volna soka Horvátországba
kempingben való tartózkodás, amit Ő ajánlott.
Kovács Pálné választópolgár elmondta, hogy el lehetne menni együtt kirándulni a
Kapolcsiakkal, megoszlana a buszköltség. Voltak már együtt Pannonhalmán ahol jól érezték
magukat, akkor is bementek az állatkertbe.
Kiss János elnök elmondta, hogy az egy napos kirándulást meg lehet szervezni augusztusba,
kér árajánlatot, hogy mennyibe kerülne.
Megköszönte a megjelentést, és a közmeghallgatást 17,30 órakor bezárta.
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