
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ány zat
829ó Monostorapáti

Szárna: 1-2l20l4.

J"gyzőkönyv

KészÜlt: Monostorapáti RomaNemzetiségi Önkormányzatáltal2014. március 27-én
(csütörtökön) 16,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye : Monostorap áti T eleháu társal gój a
8296 Monostorapáti, Petőfi u.12.

Jelen vannak: Kiss János
Nagy lldikó
Nagy Pálné
Lászlő Józsefné

Tanácskozási iogeal meehívott:

nemzetiségi önkormányzat elnöke
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettes
nemzeti ségi önkormany zat tagsa
nemzetiségi önkormany zat taga

Takács Lászlőné JegyZo

Lakosság részéről meeielent: 2 fő

Kiss János elnök üdvözölte a megjelenteket, képviselőket, jegyzőt, lakosság tészéről
megielent érdeklődőket, megállapitotia,hogy azülés határozatképes,hisz mind a4 tag jelen
vaíI, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok tér gy alásával értsenek e gyet azt fo gadják el.

Tagok határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi

Napirendet: l./ Aktuális feladatok megbeszélése.

Előadó: Kiss János
elnök

1./ Napirend :

Kiss János elnök elmondta, hogy ősszellesz a nemzetiségi választást. Azért hívta össze a
tagokat, hogy ötleteket adjanak, mit valósítsanak meg. Elmondta, hogy volt tanulmányúton
Erdélyben, ahol cigány telepeket néztek meg, ott a romák gettósítva vannak, rosszabbak a
körülmények mint nálunk. Költségvetési egyenlegük 665.750.-ft. feladatalapú ámogatásra
389.861.-ft-ot kaptak, ebből lehet az elképzeléseket megvalósítani.
Negyedik negyedéwe szóló működési költséget meg kell hagyni, hogy a következő testület
működése is biztosított legyen. Somogyi Lászlő nem tud részt venni a közmeghallgatáson, de
javasolta, hogy szervezzenek a gyerekeknek egy napos kirándulást.
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Lászlő JÓzsefné tag_ elmondta, hogy foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, hogy elviszik agyerekeket Veszprémb e az állatkertbe.

I(iss János elnök elmondta, hogy elmúlt évben is elmentek az erdőbekirándulni, azidei évbeis bekaPcsolódnak a MŰvészeti Napok keretében megrendezésre kenilő ,,János bácsi udvara,,
Programba, ahol bemutatják a romák hagyományaii. a programot anyagilag is támogatnikellene. A falunap, sziireti felvonulás ;Ói sikeűtt avÁy,lo l.rr.r" i"j"i, hogy a helyi
önkormiányzat hogy tewezia programokat, közösen tartsák-e meg?

Nary lldikó elnÖkhelyettes javasolta, hogy vigyék el a gyermekeket május 25-én aVeszPrémi állatkertbe. A nagycsaládos egyeirilettel-k<izösen tarthatnának egy családi napot.
JÓ lenne a falunaPot kÖzÖsen tartarllaz önkormányzattal,csak nem pénteki 

"Íprukell 
tenni.

Kiss János elnÖk elmondta, hogy az idón lesz 20 éves a Nagycsaládos Egyesület, egyeztetrrek
kÖzÖs Program ügYében. Amennyiben közös falunapra keri,il sor az tiniárm ényzattal a civil
szervezeteket be kell vonni a főzésbe.

Kovács GYÖrgY választópolgár véleménye szerint kellene egy komolyabb program, előadó,
vagy zenekar.

kiss János elnök elmondta, hogy jó volt elkezdeni a sziireti felvonulás rcndezését, az
ÖnkormánYzat biáosította a programok költségét, a roma nemzetiségi önkormányzat pedig
főzÖtt, minden elfogYott. Faluból megkeresték, hogy betlehemet szeietnének t uárorry.u i
temPlom kertjébe felállítani. Kérték magánembereket, civil szerv ezetek, hogy jáíuljanak
hozzá a kÖltségekhez. Javasolta, hogy 10.000.-ft. értékben támogassák akezdeményezést, a
dekorációh oz j élrulj anak hozzá.

kérte a tagokat, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag 4 igen szavazatta\, tartőzkodás, ellenszavazat nélkül
megbozta az alábbi:

4|2014.(IL27.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Monostorapáti Roma }rlemzetiségi Önkormányzata a karácsonyi
Betlehem dekorációs költségeihez 1 0.000.-ft , összegg el hozzájérul.

Testület felhatalmazza az elnököt, hogy egyeztessen a szewezőkkel, és
általuk j avasolt dekorá ciő beszerzéséről gondoskodj on.

Felelős: Kiss János elnök

Határidő: 2014. április 30.

Kiss János elnÖk javasolta a Bokréta Nagycsalátlos Egyesül et által szervezendő táborozás
költségeihe z 20.000.-ft, {al j rárulj an ak hozzá. Az egvesület tagj ai a roma származású
gyermekek is.
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Képviselő-testtilet egyhangúlag 4 igen szavazatlal, tartózkodás, ellenszavazat nélkiil
meghozta az alábbi

5l2014.(I|t27.)RNÖ. h a t á r o z a t o t

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Monostorapáti
Bokréta Nagycsaládos Egyesül et által szervezend ő téborozás költségeihez
2 0. 0 0 0. - ft -t al hozzáj arul.

Testület felhaÁ|mazza a jegyzőt, hogy a támogatás utalásaról
gondoskodjon.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. aprilis 30.

Kiss János elnök kérte a jelenlévőket, akinek még javaslatavart tegye meg.

Kovács Györry választópolgár elmondta, hogy nehéz az embereket a programokba bevonni,
jó lenne nyáron egy hajókirándulásra elvinni a gyerekeket, vagy kiriándulni, azt főzéssel
egybekötni.

Kiss János elnök elmondta, hogy meg lehetne nézní a Tapolcai Tavas barlangot,
megismertetni Tapolcát a gyerekekkel, a múzeumot is meg lehetne tekinteni. Megköszönte a

megjelenést, és a közmeghallgatást 17,30 órakor bezárta.

k.mf.t.

W# aU,^L
jkv.hitelesítő
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