Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat

8294. Kapolcs. Kossuth u.62.

Száma: 118-612014.

Jegyzőkönyv
Készült: Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat által2014. december
1 1-én /csütörtökön/
18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásróI.

Az ülés helve: Faluház Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak: Nyári
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Lakosság részérőlmegjelent: 9 fő

Nvári Jenő elnök üdvözölte a megjelent tagot, jegyzőt, polgármestert, képviselőket,
lakosság részéről megjelenteket. Megállapította , hogy az ülés határozatképes,
hisz 2 tag jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a testületi tagot, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsen egyet azfogadja el.

a

Testület határozath ozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Nap

ire

nd

et : 1./Roma

Karácsonyi rendezvénymegbeszélése

Előadó: Nyári Jenő elnöke.

Nyári Jenő..eInök elmondta, hogy 2014. december 20-án 17 órára tervezik a
Karácsonyi Unnepséget. Varga Szilvia kulturális közmunkás ad segítséget a
rendezvény lebonyolításához, folyamatban van a műsor szeruezése. A meghívót
kiküldték, és kérték,hogy jelezzenek vissza ki az aki részt vesz az ünnepségen,

mivel vacsora is lesz. A roma nemzetiségi önkormányzatnak
e ft-ot tudnak erre a célra felhasználni.

Kérte a

je len lévő k

hozzászó lását.

kevés pénze van, kb. 50

2

jelenlévőket. Az Önkormányzat is
hozzé4árul anyagilag a karácsonyi ünnepséghez. Gyűjtést szerveztek BudaPestre
történő utazáshoz, kb.".20-3o e ft. megmarad, melyet a képviselő-testÜlet átad a
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Biztosítják a vacsorához a húst, a
vadásÁársaság felajánlotta, hogy 30-40 e ft. összegben ezzel támogatná a
rendezvényt. Sajnos a rendezvényen nem tud részt venni, családi program miatt, de
addig is segít a szervezésbe.

Göntér Gyula polgármester köszöntötte

a

Tobak Gyula helyi lakos kifogásolta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatnál
állandó jólleggel csak eszem-iszom folyik. Jó lenne, ha valamit tennének a falu
érdekében.Tehetnének a közterületek tisztaságáért. Felajánlotta, hogy ad fÖldet a
romáknak, és azt vessék be, gazdálkodjanak.

Nyári Jenő elnök elmondta, hogy a romák is részt vesznek a munkába, az nem
igaz, hogy nem csinálnak semmit. Emlékművet, és asáaltos utat készítettek,
segítettéka munkát. Rendezvények után mindig összetakarítanak.

Takács LászIóné legyző elmondta, hogy az előző testület sem szórakozásra
használta fel a támogatást. Művészeti Napok alatt megszervezték a roma
hagyományok bemutatását" Jelenlegi testület még nem is használt fel a
rendelkezésre álló keretből.

Dobosi Zsuzsanna helyi lakos javasolta, hogy a gyerekek vegyenek részt a
karácsonyi műsorban, a szülők süssenek egy kis süteményt.

Nyári Jenő elnök elmondta, hogy a műsorba bevonják a gyerekeket.

orsós János Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt elnöke elmondta, hogy az
önkormányzat kevesebb pénzt kapott, mivel úgy volt, hogy nincs meg a megfelelő
létszám a 30 fő. Változott a jogszabály, és 25 fővel már megalakulhatott a roma
nemzetiségi önkormányzat, Pótigényt el kell küldeni.

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy békességetszeretne, soha nem volt
nézeteltérésa magyarok és romák között. Orsós Jánossal is sokat dolgoztak együtt,
javasolta, hogy beszélgessenek erről az ünnepek után. Békésünnepeket kívánt
mindenkinek.

Dobosi Zsuzsanna heIyi lakos elmondta, hogy volt civil szervezés, valószínű aA
gondolták, hogy a romák költik a pénzt.

Horváth Ferenc képviselő javasolta, helyi hagyományok ápolását, csoportok
létrehozását, gondol itt énekkarra, Ó is szívesen részt venni ilyen ÖsszejÖvetelen.

Nyári Jenő elnök elmondta, hogy Ő is gondolt már arra, hogy 10-15 fővel meg

kellene alakítani egy féríikórust.
Tá4éko4atta a jelenlévőket, hogy Nagy Valéria karitász képviselő 8 csomagot oszt ki
a karácsonyi ünnepségen.

Javasolta a testületnek, hogy a karácsonyi ünnepség lebonyolítására fordítsanak 50
e ft-ot.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 2 igen szavazattal meghozták
az alábbi:

Ökt.számú határozatot

12l2O1 4. (Xl!.1 1.)

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat Karácsonyi Ünnepség
lebonyol ításá ra maxi mu m 50. 000.-ft-ot ford ít költségvetése terhére.

Képviselő-testülete felhatalmazza

szervezésére, lebonyo ítására.

az

elnököt

a

rendezvény
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Felelős: Nyári Jenő elnök
Határidő : 201 4,december 20.

Nyári Jenő elnök megköszönte
órakor bezárla,
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a megjelenést és a rendkívüli nyilvános ülést 18,30

k.m.f.t.
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Nyári Jenő Józsefné
jkv.hitelesítő

