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TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló a 2015. évben végzett munkálatokról, és 2016. évben
tervezett feladatokról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015.11.06. napján megtartott közmeghallgatásán,
Tiszaszentmárton Kisebbségi közösségi ház termében
JELEN VANNAK
 Papp Imre - elnök
 ifj. Papp Imre - képviselő
 Kovács Zoltán – képviselő/alelnök
 13 fő
Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja.
Összegzi a 2015. év eredményeit. Ismerteti, hogy idén kizárólag uborkatermesztéssel
foglalkozott a kisebbségi önkormányzat, egyéb szántóföldi kultúrájuk nem volt. Ebben az
évben is sikerült a mezőgazdasági programban három főt három hónapon keresztül határozott
ideig foglalkoztatni. Jövő éven is kívánnak hasonló pályázatot benyújtani, ha lesz lehetőség.
Az állami normatívát működésre fordítják, a közösségi ház működési kiadásait, valamint az
elhalálozott helybéli cigány emberek hozzátartozóinak nyújtottak támogatást. Az idei éven
sikerült kiadni a közösségi házat is irodaként, ebből is származik némi bevétel.
Kovács Gyula: érdeklődik, hogy jövő éven is kizárólag uborka termesztésben gondolkodnak
e?
Papp Imre elnök: válaszol, s elmondja, hogy igyekeznek majd több lábon állni e téren is,
hiszen nagyon aszályosak a nyarak, és ami egyik növénynek kedvez,az a másiknak nem.
Lakatos József: ismét csak 3 hónapos foglalkoztatásban gondolkodnak e?
Papp Imre: minden éven bíznak benne, hogy hosszabb időtartamú és nagyobb létszámú
programok is indulnak, de sajnos elmúlt éveken is csak ezekre volt lehetőség. Remélik
jövőben több lehetőség kínálkozik. Nekik is fontos lenne, mert nagy terület, sok a munka.
Oláh Lajos: érdeklődik, hogy az ebből származó bevételt idei éven mire használták föl?
Papp Imre: elmondja, hogy pályázatot nyújtottak be tavasszal kistérségi buszra irányulóan.
Ennek finanszírozása nettó, így az ÁFA-t meg kell fizetni így is, hogy nem kell önerőt
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felmutatni. Mivel a kisbusz a kisebbségi emberek igényeit is kielégíti, így úgy gondolta, hogy
takarékoskodik arra az esetre, ha nyer a pályázat. Eredményes volt, így az áfa összegét meg
kellett fizetni, ez hozzávetőlegesen kétmillió forint. Azt gondolja hasznos dologra fordították
a bevételt.
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.
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