Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2016.
02. 04. napján 16:00-tól megtartott ülésének:

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai

1-3/2016.

NAPIRENDI

PONTOK

Települési
Önkormányzattal
1. Előterjesztés
felülvizsgálatára
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

kötendő

megállapodás

2. Előterjesztés Mándoki Térségi Szociális Központtal kötött megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
3. Előterjesztés
Záhonyi
Rendőrkapitánysággal
jóváhagyására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

kötött

megállapodás

4. Tájékoztatás vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Egyebek:

M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné jegyző
- Takács Edina megbízott aljegyző
Tiszaszentmárton, 2016.02.11.
Papp Imre
R.N.Ö. elnöke

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi
Házban 2016. február 4. napján megtartott ülésén
J E L E N V A N N A K:
 Papp Imre - elnök
 ifj. Papp Imre - képviselő
 Szabó József – képviselő

Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen
jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta.
1.
Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés települési Önkormányzattal kötendő megállapodás
felülvizsgálatára
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

Papp Imre elnök: elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség, hogy a települési
önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatra kerüljön minden éven január 31-ig,
így vitára bocsájtja a napirendet.
ifj Papp Imre: kérdezi, hogy miért nem vizsgálták felül januárban?
Papp Imre elnök: a megállapodást a települési önkormányzatnak kell elfogadni és
felülvizsgálnia hamarabb –tegnapi ülésük során megtették- csak ezt követően teheti meg a
kisebbségi önkormányzat.
További kérdés nem érkezett a képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot
alkotta:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tiszaszentmárton
1/2016. (II.04.) határozata
Települési Önkormányzattal kötendő megállapodás felülvizsgálatáról
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete:

1.

A megállapodást felülvizsgálta, azt az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: elnök
Kapja: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata

2.
Tárgy (2. tsp) Előterjesztés Mándoki Térségi Szociális Központtal kötött
megállapodás jóváhagyására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

Papp Imre elnök: elmondja, hogy már tavaly november elején beszélgettek róla egymást
közt, így nem ismeretlen a napirendi pont. A megállapodás megköttetett a szociális központtal
annak érdekében, hogy segítsék a roma lányok iskolázását, és lemorzsolódásuk megelőzését.
Sajnos még mindig az a tendencia, hogy kevesek jutnak el érettségi vizsgáig.
Szabó József: reméli, hogy eredményes lesz a program.
A képviselő testület egyhangúlag a következő határozatot alkotta:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tiszaszentmárton
2/2016. (II.04.) határozata
Mándoki Térségi Szociális Központtal kötött megállapodás jóváhagyásáról

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
Felelős: elnök
Kapja: Mándoki Térségi Szociális Központ

3.
Tárgy (3. tsp) Előterjesztés Záhonyi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás
jóváhagyására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

2.

Papp Imre elnök: Tudja, hogy az emberekben még mindig él az előítélet az iránt, hogy a
cigányság köréből kerülnek ki a bűncselekmények elkövetői. Törekedni kell az előítéletek
csökkentésére, és a hatósági szervekkel, rendőrséggel, igazságszolgáltatással történő jó
együttműködésre. Ennek érdekében megállapodás köttetett a Záhonyi Rendőrkapitánysággal,
mely keretében vállat kötelezettség, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat együttműködik a
rendőrséggel konfliktusok és bűnmegelőzést célzó programok szervezésében, és népszerűsíti
azt. A rendőrség egy összekötő tisztet jelöl ki, önkormányzatunk pedig egy koordinátort, akik
évente egy alkalommal szakmai értekezleten vesznek részt. Az értekezlet költségeit a felek
felváltva vállalják.
ifj Papp Imre: üdvözli a megállapodást, és megállapítja, hogy itt Tiszaszentmártonban azért
nem beszélhetünk magas bűnözési mutatóról.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tiszaszentmárton
3/2016. (II.04.) határozata
Záhonyi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás jóváhagyásáról

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a melléklet szerinti együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
Felelős: elnök
Kapja: Záhonyi Rendőrkapitányság

4.
Tárgy (4. tsp) Tájékoztató vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Papp Imre elnök: tájékoztatja a megjelenteket, hogy valamennyi képviselő határidőben
leadta vagyonnyilatkozatát, és az elmúlt éven tett nyilatkozatok a jogszabály előírásainak
megfelelően visszaadásra kerültek.
Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés,
hozzászólás.
Papp Imre elnök az ülést bezárta.
k.m.f.
Papp Imre

Szabó József

R.N.Ö. elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítő

3.

