Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 14-én megtartott
közmeghallgatásának:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai :
d./rendeletei

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló a 2014. évben végzett munkálatokról, és 2015. évben
tervezett feladatokról
Előadó: RNÖ elnöke

M e g h
-

í v o t t a k:
Szűcs Dezső, polgármester
Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2014. november 14.
Papp Imre
RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. november. 14-i közmeghallgatásán,
Tiszaszentmárton Kisebbségi közösségi ház termében
JELEN VANNAK
 Papp Imre - elnök
 ifj. Papp Imre - képviselő
 Kovács Zoltán – képviselő/alelnök
 19 fő
Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja.
Ismerteti, hogy a képviselőtestület 2014. október 12-én megtartott választásokat követően is 3
fővel működik tovább, mivel a képviselők száma a kisebbségi névjegyzékben szereplők
számához igazodik. Tiszaszentmártonban a választások során 34 fő kérte a névjegyzékbe való
részvételét. Tiszteletdíjban továbbra sem részesül egyetlen képviselő sem.
A elnök elmondja, szeretnék ott folytatni ahol abba hagyták, mezőgazdasági fölprogramot
működtetni a helyi munkanélküliség enyhítésére, általuk fenntartott közösségi házat
megtölteni programokkal. .Állami normatívát működésre fordítják, a közösségi ház működési
kiadásait, valamint az elhalálozott helybéli cigány emberek hozzátartozóinak nyújtottak
támogatást.
Mezőgazdasági programok elindítására pályázatotokat készítenek és nyújtanak be, melyek
sikerességében bíznak, s hogy jövőre is el tudnak indulni programokkal. Ebben az évben a
mezőgazdasági programban két főt három hónapos határozott ideig tudtak foglalkoztatni, és
nyolc ember végzett önkéntes tevékenységet, valamint nyolc fő őstermelőként csatlakozott a
programhoz és termesztett uborkát a saját kertjében.
Kovács Alex felszólalásával megerősíti, ő is dolgozott az uborkatermesztésben, megemlíti, ha
jövőre is indul ö szívesen, dolgozna benne.
Kovács Dávid kérdezi, jövőre lehetőség van e dolgozni a programban?
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Papp Imre elnök válaszában kiemeli, ha a feltételek adottak lesznek, jövőre is szeretnék
folytatni a mezőgazdasági földprogramot.
Kovács Dávidnak válaszolva, igen, lehetőség nyílik dolgozni a programban.
Más kérdés nem volt, Papp Imre elnök megköszönve a jelenlétet, a közmeghallgatást bezárta
Egyéb kérdés nem volt, Papp Imre elnök megköszönve a jelenlétet, a közmeghallgatást
bezárta.

k.m.f.
Papp Imre

Szabó József

R.N.Ö. elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítő
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