TÁPIÓSÁGI
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2016. december 16-án, 17.00 órakor
megtartott közmeghallgatásának
jegyzőkönyve

12/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
13/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
14/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
2016. évi munkáról szóló beszámoló
elfogadása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 16-án, 17.00 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 8 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:
12/2016.(XII.16.) 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 2016. évi munkájáról
2./ Egyebek, hozzászólások
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
13/2016.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról.
Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetése
az állami támogatásból, a feladatalapú támogatásból és az előző évi pénzmaradványból
tevődött össze. A települési önkormányzattól a Cigány Mikulás program megvalósítására
150.000.- Ft támogatást kaptak.
Ismerteti a 2016. évi programokat, amelyeken a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vett,
illetve a rendezvényeket, amelyeket támogattak:
A március 15-i ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson részt vettek.
Május 15-én a Parasztolimpia rendezvényen részt vettek az olimpiai játékokban. A
főzőversenyre is neveztek, húsos káposztát főztek. A szükséges alapanyagokat megvásárolták.
Sajnos díjat nem nyertek, viszont nagyon jól érezték magukat.
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Az iskolakertben tartott gyermeknapon hagyományaik szerint lángost sütöttek A gyerekek
frissen sütve kapták az ízlésükre készített lángost, mellyel ismét nagy sikert arattak. A
lángossütéshez szükséges alapanyagokat a költségvetésükből biztosították.
Az augusztusi falunapon ismét a gasztronómiai tudásukat kamatoztatták, annál is inkább, mert
az önkormányzatuk csak nőkből áll és hagyomány, sőt tradíció a főzés és a vendégül látás.
Grillezett húsokat készítettek, ezzel vendégelték meg a falu cigány, illetve nem cigány lakóit.
Szeptemberben a Szüreti felvonuláson is segédkeztek a felvonuláson részt vevők vendégül
látásában és a felvonuláson is jelen voltak, helyi népviseletbe öltözve.
Az október 23-a tiszteletére rendezett ünnepségen jelen voltak és koszorút helyeztek el a
kopjafánál.
December 4-én került sor a Cigány Mikulás programjukra, mely a legnagyobb,
legköltségesebb és a legtöbb segítséget igénylő munkájuk. Ezen a rászoruló családokat és
gyermekeket tudták segíteni élelmiszer és mikulás csomaggal. Szerencsére sok segítséget
kaptak a program megvalósításához, a Hagyományőrző Lovassport Egyesület a bevásárlásban
és a csomagok kiszállításában segített. A települési önkormányzattól anyagi támogatást
kaptak, amit hálásan köszönnek és büszkeséggel tölti el az a tudat a szervezőket,
segédkezőket, hogy elismerik munkájukat.
Köszönetüket szeretnék kifejezni a települési önkormányzat anyagi, illetve erkölcsi
támogatásáért, 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 2016. évi programokat ismerteti, van-e ezzel kapcsolatban
hozzászólás. Toldi Szilvia elnök megállapítja, a 2016. évi beszámolóhoz nincs hozzászólás,
így kéri a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
14/2016.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. 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, a közmeghallgatás a továbbiakban kötetlen
beszélgetésként folytatódik, így megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást hivatalosan
17.30 órakor bezárta.
Kmf.
Toldi Szilvia
elnök

Molnos Mónika
jegyzőkönyv- hitelesítő
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