6/2012. ERNÖ
Jegyzőkönyv

Készült:

Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. augusztus
14.-én Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt rendkívüli
testületi ülésén.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok: 1.) Munkahelyteremtő lehetőség megbeszélése
Előadó: Nagy Sándor elnök
G-2 15/2012. (VIII. 14.) ERNÖ határozat

Nagy Sándor elnök köszönti a megjelent képviselőket és jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, három fő képviselő jelen van.
Javasolja, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyerluc József képviselőt bízzák meg.
Kéri a képviselőket, szavazzanak a hitelesítő személyére.
Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal jelen ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének Nyerluc József képviselőt bízza meg.
Nagy Sándor elnök ismerteti a napirendi pontot, és kéri a képviselőket szavazzanak.
Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat három igen szavazattal elfogadta az
elnök által ismertetett napirendi pontot.

1.) Munkahelyteremtő lehetőség megbeszélése
Előadó: Nagy Sándor elnök

Nagy Sándor elnök
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szegények és Romák Érdekképviseleti
Szervezetének vezetőjétől kapott egy megkeresést, melyben munkahelyteremtés
lehetőségét ajánlja fel. Ez a munkahelyteremtés abból állna, hogy kapnának 1-ha
földterületet, amin gazdálkodnának. Ez kb. 10-15 munkanélküli családnak adna
munkalehetőséget. A tavalyi évben több ember végezte el a kertészeti tanfolyamot,
ezek közül sokan munkanélküliek, végzettségük is lenne a munkához.
Ehhez kisszövetkezet kellene alakítani, amit ez a szervezet jelenleg szervez, ehhez
ajánlotta fel, hogy csatlakozzunk. A héten, csütörtökön lenne egy megbeszélés
Budapesten, amire fel kellene menni, a levélben foglaltak szerint oda vinni kell az
előkészületi munkákhoz 30.000.-Ft-ot. Saját véleménye, hogy a munkahelyteremtés

nagyon kellene, mert sok a munkanélküli és nincs lehetőség a környéken sem
elhelyezkedni.
Kéri a jelenlévőket ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Elöljáróban annyit kíván elmondani, hogy ezekkel a dolgokkal óvatosan kell bánni.
Először mindig tájékozódni kell és csak utána dönteni. Nagy Sándor elnök úr
tájékoztatta erről a lehetőségről, így felvette a kapcsolatot telefonon a szervezet
vezetőjével, Demeter úrral, és kérte, hogy küldjön írásos tájékoztató anyagot. Ahhoz,
hogy dönteni tudjanak, látni kell a feltételeket, hiszen ezek a lehetőségek nagyon jók,
de pénzügyi vonzata is van, és ne felejtsék el a képviselők, hogy az éves
költségvetési bevételük 200.000.-Ft. Telefonon annyit megtudott Demeter úrtól, hogy
a 30.000.-Ft-ot annak a nemzetiségi önkormányzatnak kell már az első alkalommal
befizetni, aki akkor csatlakozik is. Ha elmennek, és meghallgatják, akkor nem kell
fizetni. Ezt javasolná, hiszen csak úgy fogják tudni igazán eldönteni, hogy erre a
nemzetiségi önkormányzatnak lesz-e anyagi fedezete. Azon a tájékoztatón biztosan
lesz írásos anyag is, jó lenne, ha azt is hoznának, és akkor átnéznék.
Nagy Sándor elnök
Telefonon ő is beszélt Demeter úrral, elmondta neki, hogy nincs pénz, éppen a
telefont fedezi a költségvetés. Azt a választ kapta, hogy a többi költséget, mivel
pályázati úton valósítanák meg majd abból a pénzből fizetnék.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Amikor az elnök úr elmondta ezt a lehetőséget, utánanézett és a jogszabályok szerint
ilyen kisszövetkezetet bármely 7 ember alakíthat. Ezért kell pontosabban megismerni
a felajánlott lehetőséget, mert lehet, hogy ezt helyben is meg lehetne tenni, nem
kellene budapesti szövetkezethez csatlakozni.
Nyerluc József képviselő
Mindenképpen egyetért azzal, hogy ezt meg kell ismerni, nagyon kellene helyben a
munkalehetőség. Ha lehetőség van rá ő is szívesen elmenne a tájékoztatóra.
Bacsa Sándor képviselő
Egyetért azzal, hogy el kell menni, személy szerint ő is elmenne.
Nagy Sándor elnök
Örömmel venné, ha mindhárman mennének és meghallgatnák.
Javasolja, hogy elviekben támogassák a munkahely teremtő lehetőséget és
menjenek fel Budapestre a tájékoztatóra.
Kéri a képviselőket, aki egyetért a javaslatával az kézfelnyújtással szavazzon.
Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen és 0 nem szavazat mellett az
alábbi határozatot hozza:

15/2012. (VIII. 14.) Egyeki RNÖ határozat
Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
úgy határozott, hogy elviekben támogatja a
Szegények és Romák Érdekképviseleti
Szervezete által felajánlott munkahely
teremtő lehetőséget és részt vesz a 2012.
augusztus 16.-án Budapesten tartandó
tájékoztatón.
Az utazási költségek biztosítására a 2012.
évi költségvetésben 20.000.-Ft-ot a dologi
kiadásokból a személyi jellegű kiadásokra
átcsoportosít.
Felelős: Nagy Sándor elnök
Határidő: 2012. augusztus 16.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a féléves pénzügyi beszámoló
megtárgyalására hamarosan ülést kell tartani, valamint a feladatalapú támogatásra
benyújtott pályázaton közel 500.000.-Ft-ot nyert az önkormányzat, ennek
felhasználását is meg kell beszélniük.

Mivel több napirend nem volt az elnök az ülést bezárja.
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Nyerluc József
jkv. hitelesítő

