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Jegyzőkönyv

Készült:

Egyek Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, 2012. december 27.-én
Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megtartott közmeghallgatás
alkalmával.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató a 2012. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról.
Előadó: Nagy Sándor elnök

Nagy Sándor elnök köszönti a megjelent képviselőket és jegyző asszonyt. Szomorúan veszi
tudomásul, hogy a közmeghallgatásra a cigány nemzetiségiek nem jöttek el. A jelen
meghallgatásról jegyzőkönyv készül, melynek hitelesítésére felkéri Serbán Lőrinc képviselőt.

1.) Tájékoztató a 2012. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról
Előadó: Nagy Sándor elnök
Nagy Sándor elnök
A tájékoztatóját írott formában a képviselők megkapták, mivel minden képviselő tud a
döntésekről ezért ezt most nem kívánja felolvasni. Annyit fűzne hozzá, hogy az Idősek
Otthonában nagy örömmel fogadták őket és nagyon örültek annak, hogy egy-egy kis
csomaggal támogattuk az időseket. Akinek van hozzáfűznivalója az megteheti.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői a mai közmeghallgatást azért hirdették meg,
mivel az elmúlt napokban a feladatalapú támogatás felhasználásával kapcsolatosan sok
véleményt kaptak a cigány lakosságtól. Ez konkrétan az élelmiszer csomaggal volt
kapcsolatos. Minden képviselő tudja, hogy a kiosztást megelőzően sok ember
felháborodottan ment el hol az egyik hol a másik képviselőhöz és mondta el véleményét,
főleg arra vonatkozóan, hogy ő miért maradt ki a névsorból. Szerette volna, ha ezek az
emberek a mai meghallgatásra eljönnek és itt együtt megbeszélték volna, esetleg a
későbbiekre vonatkozóan javaslatok is elhangzottak volna. Mint tudják a képviselők az
élelmiszercsomagok kiosztásáról szóló határozatot a testület visszavonta és a konyha kapta
meg az élelmiszereket, melyekből egyformán minden gyerek részesül. Ezzel a döntéssel
kapcsolatban már a maga részéről nem hallott negatív visszajelzést, aki véleményt
nyilvánított azt mondta, hogy jó döntés volt, így legalább a gyerekek kapták meg.

Serbán Lőrinc képviselő
A konyhának való felajánlás tényleg jó döntés volt, így legalább nem veszekszenek a
családok, hogy ki kapott és ki nem. Szinte minden cigány családban van olyan gyerek, aki
vagy óvodába vagy iskolába jár, így mindegyik részesül belőle.
Nyerluc József képviselő
Egyetért a képviselő úrral, a továbbiakban pedig sokkal jobban át kell gondolniuk, hogy
amennyiben jövőre is lesz ilyen támogatás mire használják fel. Már most el lehetne kezdeni
gondolkodni, javaslatokat összegyűjteni a lakosság köréből is.
Bacsa Sándor képviselő
Egyetért a két képviselővel, maga részéről az olyan támogatást, amilyet az első verzióban
akartak egyáltalán nem fog támogatni a következő évben, mert ebből csak a probléma lesz.
Annyi támogatást nem kapnak, hogy minden családnak jusson belőle, igazságosan pedig
nem lehet kiválasztani 50 családot, hiszen sokkal több rászorult van.
Az, hogy a gyerekek kapják meg nagyon jó, a jövőben maga részéről ezt fogja támogatni.
Ezen lehet gondolkodni, hogy milyen formában, hiszen lehet kirándulás, szabadidős
program, stb, ami a gyerekek részére lesz szervezve.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Egyetért azzal, hogy a képviselők gondolkodjanak el a jövő évre vonatkozóan ezen a dolgon.
Minden képviselőnek tudnia kell, hogy a döntés a testületé, de felelős döntésre van szükség,
hogy ne essenek ugyanabba a hibába, mint a mostani volt.
Sajnos a jövő évre vonatkozóan még semmiféle információval nem tud segíteni, jelenleg a
2013. évi állami támogatás mértékét sem tudják. Amint lesz információ a támogatás
összegéről, természetesen azonnal tájékoztatni fogja a nemzetiségi önkormányzatot, hogy a
2013. évi költségvetési tervezetet elkészíthessék.

Nagy Sándor képviselő
Egyetért azzal, hogy a jövőre nézve sokkal átgondoltabban kell a döntéseiket meghozni és a
meghozott döntést pedig vállalni kell.
Mivel több hozzászólás nem volt az elnök a közmeghallgatást bezárja.
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Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
4069 Egyek Fő utca 3.

TÁJÉKOZTATÓ
A 2012. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról.

2012. évben az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 405.000.-Ft feladatlapú támogatást
kapott.
Ennek felhasználása az alábbiak szerint alakult:
A nagycsaládos anyák egészségügyi szolgáltatáshoz hozzájárulás
Idősek Karácsonya községi rendezvény támogatása
Egyeki Idősek Otthona lakóinak karácsonyi édességcsomaggal
való támogatása (29-fő)
Gyermekélelmezés támogatása a Szöghatár Kft konyháján
keresztül tartós élelmiszerrel

218.268.-Ft

Összesen:

403.077.-Ft

Egyek, 2012. december 20.
Nagy Sándor
elnök

70.000.-Ft
15.000.-Ft
99.809.-Ft

HIRDETMÉNY

Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat értesíti az egyeki roma nemzetiségű lakosságot,
hogy

2012. december 27.-én du. 15.00 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST
tart az egyeki Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. (Egyek Fő utca 3. sz.)

A közmeghallgatás napirendje:

1.) Tájékoztató a 2012. évi feladatalapú támogatás
felhasználásáról
Előadó: Nagy Sándor elnök

A közmeghallgatásra szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Egyek, 2012. december 20.
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