TÁPIÓSÁGI
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2014. március 22-én, 16.00 órakor
megtartott közmeghallgatásának
jegyzőkönyve

5/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
6/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
7/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
2014. évi költségvetés elfogadása
8/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Közmeghallgatás időpontjának elfogadása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március
22-én, 16.00 órakor megtartott közmeghallgatásán.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Toldi Szilvia elnök,
Balogh Ferenc és
Csámpai Lajos képviselők.
Igazoltan van távol: Toldi Nándor elnökhelyettes.
Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző.
A közmeghallgatáson a lakosság részéről 8 fő érdeklődő volt.
Toldi Szilvia elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Csámpai Lajos képviselőt elfogadni.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2014.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek
Csámpai Lajos képviselőt 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 2013. évi munkájáról
2./ Tájékoztató a 2014. évről
3./ 2013. évi zárszámadás elfogadása
4./ Egyebek, hozzászólások
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
6/2014.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról.
Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, 2013. évben 225.000.- Ft állami támogatást kaptak. Feladatalapú támogatásra is beadták a pályázatot, ezt nem támogatták, az
elutasítás okát nem indokolták, így támpontjuk sincs, hogy valójában mire
adják a támogatást. A helyi sajátosságok alapján pályáznak, nem értik miért
mások mondják meg, hogy a hagyományaikat és a nyelvet hogyan ápolják.
A cigány nyelvet nem beszélik, úgynevezett zenész cigányoknak tartják magukat. Hagyományaik vannak, amik mások, mint a többségi társadalom által
2

cigányoknak nevezett embereknek.
A 2013. évben végzett tevékenységük a következő volt:
- támogatták a helyi jótékonysági bálokat tombola ajándékokkal,
- nemzeti ünnepeken megemlékező koszorúkat helyeztek el a kopjafánál,
- az iskolai gyermeknapon a már hagyománnyá vált lángos sütést rendezték
meg, amelyet a gyermekeknek térítésmentesen biztosítottak.
Itt szeretné megköszönni az elnökhelyettes Toldi Nándor szüleinek, hogy Jászfelsőszentgyörgyről minden évben, immár 3. alkalommal eljönnek és elkészítik
a lángost a saját költségükön, ezen felül apró ajándékokat is hoznak a gyermekeknek.
Az augusztusi falunapon csapatuk részt vett a főzőversenyen Baloghné Rozi
vezetésével. Toldi Nándor képviselőtársunk fellépett a rendezvényen, műsorával nagy sikert aratott. Én magam a falunapi rendezvényen társadalmi munkában a konyhán dolgoztam, illetve a fellépők megvendégelésében segédkeztem.
Nagy sikert aratott a „házhoz megy a Mikulás” programunk, nagyon jó érzés
volt a gyermekek őszinte öröme. Szeretné megköszönni Kuncz Györgynek a
Mikulásnak a segítségét, Toldi Gyulának a krampusz szerepét és Baloghné Rozinak a szállításban történő segítségét, valamint gyermekeinek a csomagok
összeállításában nyújtott segítségét.
Karácsonyi ünnepséget szerveztek a Táborság épületében, melyet térítés nélkül
ajánlott fel a SÁG-ÉP Kft., köszönet Bekech Józsefnek és Márton Tivadarnak,
akiktől még fenyőfát is kaptak. Az ünnepségen a zenét Balogh Richárd szolgáltatta. A főzésben segítettek: Balogh Ferencné, Danó Elemérné, Makáné Balogh
Tünde, Maka Zsolt. A jó hangulatú rendezvényen sok család vett részt.
Szeretnének még köszönetet mondani dr. Pap Anikó Jegyző Asszonynak, aki
mindig mindenben partnerként kezeli a nemzetiségi önkormányzatot. Szakmailag és emberileg maximális támogatást nyújt, jó érzés volt, hogy a karácsonyi rendezvényen is megtisztelt bennünket részvételével. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is megköszönik segítségüket, akik mindig a rendelkezésükre
állnak.
Az elnök megkérdezi, a 2013. évi beszámolóval kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, kéri fogadják el tájékoztatóját.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
7/2014.(III.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: elnök.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztató a 2014. évről.
Előadó: Toldi Szilvia elnök ismerteti, a 2014. februári ülésen elfogadták a 2014. évi
költségvetést. Az állami támogatás 135 eFt, ezen az összegen nagyon ledöbbentek, nem tudják ebből mit lehet tervezni. Ehhez jön még a 32 eFt előző
évi pénzmaradvány, így összesen 167 eFt áll rendelkezésükre. Pályázati lehe3

tőség nincs, tervezni nem tudnak, ennyit tudott elmondani a 2014. évről.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása.
Előadó: Toldi Szilvia elnök

2. EGYEBEK
Toldi Szilvia elnök tájékoztatja a testületet, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
közmeghallgatást kell tartani. Javasolja, hogy ennek az időpontja 2014. március 22. szombat,
16.00 órakor legyen a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Az elnök megállapítja, jelenlévők
az időponttal egyetértenek, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2014.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a közmeghallgatás időpontját 2014. március 22-én,
16.00 órára tűzi ki.
Határidő: azonnal.
Felelős: elnök.

Toldi Szilvia elnök megállapítja, más megbeszélnivaló nem merült fel, megköszönte a
megjelenést és az ülést 10.30 órakor bezárta.

Kmf.

Toldi Szilvia
elnök

Balogh Ferenc
jegyzőkönyv- hitelesítő
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