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Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

8296. Monostorapáti. Petőfi u.1 23.

Száma: 1-712014.

Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat

által 2014. december

22-én /hétfőn l 17 őrai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helve: Monostorapáti Közös

Önkormányzati Hivatal Tanácsterme

Monostorapáti, Petőfi u,1 23.

Jelen vannak:

Kovács György roma nemzetiségi önkormányzatelnöke
László Józsefné roma nemzetiségi önkorm ányzat elnökhelyettes

Távolmaradását előzetesen beielentette
Nagy

lldikó

:

roma nemzetiségi önkormányzatképviselője

Tanácskozási ioq gaI meq hívott:
Takács Lászlóné
Takács péter

Jegyzo
polgármester

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

a megjelent tagot, jegyzőt, polgármestert,
képviselőt, a lakosság részéről megjelentet. Megállapította , hogy az ülés
határozatképes, hisz 2 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagot,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet az fogadja
kovács Gvörqv elnök üdvözölte

el.

Testület határozath ozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Nap

ire

nde

t:

1.|Beszámolóa Monostorapáti Roma Nemzetiségi

Ön kormányzat tevékenységéről, 2015. évi e lké§zelésekrő

l.

Előadó: Kovács György elnöke,

Napirend:
Kovács György elnök elmondta, hogy a választás óta több rendezvényen részt
vettek. Mikulás ünnepséget szerveztek közösen az ifjúsági szervezettel. A
rendezvényen részt vettek az óvodások, iskolások, tánccsoport. A költségekhez
1

0.

000.-ft-tal hozzájáru

lta

k. Javasolta, hogy errő l utólagosan döntsenek.

2

Testület egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozta az alábbi:
21t2o14.(Xl1.22.)RNÖ. h a t á r o

za

tot

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat egyetértett azzal,
hogy az önkormányzat 2014. december 4-én megtaftott Mikulás
Ünnepség költségeihez 1 0.000.-fttal hozzé4árult.

Kovács György elnök elmondta, hogy megrendezésre került

a

Karácsonyi
Ünnepség 2014. december 2O-án. A rendezvényen fellépett a Flear Beas együttes,
valamint Kerekes György szolgáltatta a zenét. A családok részére24
ajándékcsomagot adtak ki, 70 íőrefőAek.
Részt vettek a kolbásztöltő versenyen is 2 csapattal.
2015. évi tervek:
- kulturális program keretében a régi hagyományokat kívánják feleleveníteni, dalokat,
mesterségeket, a Flear Beas együttes felajánlotta segítségétkiállítás szervezéséhez

- civil szervezetekkel együttműködési megállapodást kíván kötni, közös
szervezése érd ekében, tábo roztatás meg rendezése cé ljából.
- télbúcsúztatótteryez, részt vesznek a

programok

farsangi rendezvényen

- nyáron a Szent-kútnál szalonna sütésre hívja meg a családokat,

- lovas
ta lál

n

i, ö

tábort szeretne rendezni Zánkán vagy Szigligeten, ha szállást sikerülne
nel látás keretében lehetne lovagol n i, séta-kocsi kázni.

- a falunapot

önkormányzattal, a délutáni
kezdés nem tetszett mindenkinek, már délelőttre is kellene programokat szervezni.

kellene megrendezni

közösen

a helyi

Kiss János voIt roma nemzetiségi elnök elmondta, hogy mindig probléma volt az,
hogy az embereket nehéz bevonni a közösségi munkába. Nagy az érdektelenség,
most sem jöttek el, pedig kaptak értesítésta közmeghallgatásról.
Fontosnak tartja a hagyományőzést, figyelni kell a pályázatokat.

Takács Péter polgármester fontosnak tartja a roma hagyományok ápolását, kár

lenne, ha ez a kultúra kiveszne. Javasolta olyan jellegű tábort keresni, ahol ezeket a
hagyományokat művelni lehet.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy kevés ideje van a pályázatok figyelésére,
d

e am

en nyi

ben lesz r á

l

e

hetőség seg ítségetad a pály ázatok

fe l kutatá sá ra.

Kovács György elnök elmondta, hogy egyetért azzal, hogy az

emberek
érdektelenek, a karácsonyi ünnepségre is kevesen jöttek el, pedig személyesen is
szólt több embernek.

Az

időseket már nehéz befolyásolni, ezért szeretne a fiatalok részéretábort
szervezni, bevonni Őtet a közösségi munkába. Az idén is jól sikerült a kirándulás
Keszthelyre, ahol megtekintették a Festetics kastélyt.

Kovács György elnök megköszönte
órakor bezárta.

a megjelenést és a közmeghallgatást

17,25

k,m.f.t.
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