
Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat
8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.

Száma: 1099-7l20|6 .

Jegyzőkönyv

Készült: Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat áItal2016. december 8-án
/csütörtökö n/ I 6 őrai kezdettel megtartott közmeghaltgatásrót

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Monostorapáti, Petőfi u.l23.

Jelen vannak: kovács György roma nefivetiségi önkormányzat elnöke
LászlŐJÓzsefné romanomzetiségi önkormányzatelnökhelyettes
Nagy Péter roma nemzetiségi önkormányzat képviselője

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyő
Lakosság részéről megjelent: 4 fcí

Kor'ács Györw elnök üdvözölte a képviselőt, jegyzőt, a lakosság részéről megjelenteket.
Sajnálattal állapította ffi€g, hogy a lakosság részéről ilyen kevesen jelentek meg.
\Íe-eállapította , hogy az ülés hatrározatképes, hisz mind a 3 tag jelen van, az ülést
megnyitotta. Kérte a tesftileti tagot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pottt tárgyalásával
értsen egyet az fogadja el.

Tagok hatítrozathozatal néIkúl elfogadták az alábbi

\ a p i re n d e t : LlBeszámoló aMonostorapáti RomaNemzetiségi Önkormányzat2O16.
évi tevékenységéről, 2017, évi elképzelésekről

Előadó: Kovács György elnök

1./}-apirend:

Kovács Gl'örry elnök ismertette a Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016,
ér-i ter'ékenységét, fontosabb programokat. 2016. december I7-én lrrrtJák a Karácsonyi
L-nnepsé*eet a kulturhívban. Az ünnepségen Budapesti Gipsy Fusion Budapesd Bend ad
mrisort. Fellep a Nagyvázsonyi Rupa Ev1 aFlare Beas egyiittes, a helyi gyermekek előadjak
a Betlehemi játékokat. Az óvoda főz, de Őt is keszítenek káposztát, roma hagyományoknak
megí-elelően. A családok részére 2000.-ft. értékben élelmiszer csomagot adnak.

J ör ö érten jó lenne p ály ázatot benyúj tani táboroz ás kö ltsé geire.

Kérte a _ielenlér-őket mondják el véleményüket, javaslataikat.



/

2

Bogdán Ferencné helyi lakos köszönetét fejezte ki a roma önkormányzat elnökének,
tagjainak amiért Összefogják a cigányságot. Sajnos minden programon nem tudott részt venni,
egyéb elfo gl altság a miatt.

LászIŐ JÓzsefné elnökhelyettes elmondta, hogy a családok jól érezték magukat a
Programokon, Ő is sajnálja, hogy ilyen kevesen vesznek részt aközmeghallgatáson. Szerették
volna megkérdezni a tagokat, hogy milyen javaslataik varrrrak a programokra. A Mikulás
ÜnnePség nem ÚgY sikerÜlt, ahogy azt szerették volna, az ővod,apedagógusok nem kisérték el a
gyerekeket arendezvényre, és csak roma gyerekek szerepeltek.

Kovács GYÖrgY elnÖk megkÖszÖnte a tagok és lakosság megjelenését ós a közmeghallgatást
16,30 órakorbezárta.

k.m.f.t.
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