TÁPIÓSÁGI
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. december 12-én, 16.00 órakor
megtartott közmeghallgatásának
jegyzőkönyve

13/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
14/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
15/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
2015. évi beszámoló elfogadása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 12-én, 16.00 órakor megtartott közmeghallgatásán.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnök,
Molnos Mónika elnökhelyettes.
Meghívott vendégként jelen vannak:
dr. Pap Anikó jegyző és Halasi Anita polgármester.
A közmeghallgatáson a lakosság részéről 6 fő érdeklődő volt.
Toldi Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy mindkét fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javasolja Molnos Mónika elnökhelyettest elfogadni.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
13/2015.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek
Molnos Mónika elnökhelyettest elfogadta.
Toldi Szilvia elnök a továbbiakban ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról
2./ Egyebek, hozzászólások
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
14/2015.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról.
Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési
támogatása 189.801.- Ft volt, feladatalapú támogatásuk 55.151.- Ft. A települési
önkormányzattól a Cigány Mikulás program megrendezésére 100.000.- Ft támogatást kaptak.
Ismerteti a 2015. évi programokat, amelyeken a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vett,
illetve a rendezvényeket, amelyeket támogattak:
Februárban az iskolai bált tombola ajándékokkal támogatták.
Március 8-án került megrendezésre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Tápiósági
Önkormányzat közös nőnapi bálja. A bál szervezésében és lebonyolításában is tevékenyen
részt vettek.
A március 15-i ünnepségen részt vettek, a megemlékezésre koszorút vásároltak.
Az önkormányzat tagjai részt vettek a település parkosítására szervezett megmozduláson,
illetve a nyugdíjas klub tagjaival pogácsát sütöttek a résztvevőknek.
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Májusban a rétesfesztivál lebonyolításában segédkeztek.
A gyermeknapra szervezett programokat az óvoda részéről 10.000.- Ft értékben támogatták,
az iskolai gyermeknapon lángost sütöttek, melyet térítésmentesen biztosítottak a
résztvevőknek.
A júniusban megrendezett fogathajtó versenyen ismét lángost sütöttek.
Az október 23-a tiszteletére rendezett ünnepségen jelen voltak és koszorút helyeztek el a
kopjafánál.
A novemberben megrendezett óvodai szülők báljára ajándékot vásároltak.
A decemberi sportkör jótékonysági báljára szintén vásároltak tombola ajándékot.
December 5-én került sor a Cigány Mikulás programjukra. Ezen 80 család 120 gyermekét
tudták segíteni élelmiszer és mikulás csomaggal.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felvállalta a fogyatékkal élő, nem helyben tanuló
gyermekek támogatását is, származástól függetlenül. Támogatják továbbá az egyedül élő,
beteg, még aktív korú személyeket is.
Köszönetüket szeretnék kifejezni a települési önkormányzat anyagi, illetve erkölcsi
támogatásáért. Köszönet a bizalomért és az együttműködésért.
Önzetlen segítségét szeretnék megköszönni Maczó Sándor alpolgármester Úrnak, a Cigány
Mikulás program nélküle nem lett volna ilyen sikeres.
Elmondható, hogy kifejezetten jó a kapcsolatuk a Polgármester Asszonnyal, a Jegyző
Asszonnyal és a Képviselő-testület tagjaival. A Polgármesteri Hivatal dolgozói felé is
köszönettel tartoznak.
A következő évben működésüket segítő eszközöket szeretnének beszerezni a hatékonyság
növelése érdekében.
Ennyiben szerette volna a 2015. évi programokat ismerteti, van-e ezzel kapcsolatban
hozzászólás. Toldi Szilvia elnök megállapítja, a 2015. évi beszámolóhoz nincs hozzászólás,
így kéri a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
15/2015.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: elnök.

2. Egyebek, hozzászólások
Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, illetve a jelenlévők
részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, így megköszönte a megjelenést és a
közmeghallgatást 16.30 órakor bezárta.

Kmf.

Toldi Szilvia
elnök

Molnos Mónika
jegyzőkönyv- hitelesítő
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