Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. 09.26.
napján 16:00-tól megtartott ülésének és közmeghallhatásának
a.) jegyzőkönyve
b.) határozatai:14/2016.

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a Tóth családban történt haláleset vonatkozásában történő
támogatás nyújtására
Előadó: Papp Imre elnök

2. Közmeghallgatás tartása
Előadó: Papp Imre elnök

Egyebek:

M e g h í v o t t a k:
-

Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2016.09.27.
Papp Imre
elnöke

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi
Házban 2016.09.26. napján megtartott testületi ülésen:
Jelen vannak: Papp Imre elnök, Szabó József képviselő, ifj. Papp Imre képviselő, Takács
Edina aljegyző
Papp Imre, elnök: köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a 3 tagból 3 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja, a meghívóban feltüntetett 1 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselőtestület 3 egyhangú igen szavazattal egyetértett.
1. Tsp: Előterjesztés a Tóth családban történt haláleset vonatkozásában történő
támogatás nyújtására
Előadó: Papp Imre elnök
Papp Imre elnök: elmondja, hogy sajnálatos, hogy Tóth Ignác és Balogh Gyöngyi felek által
alkotott családban a legkisebb gyermek, aki 6 hónapos volt elhalálozott. A roma
önkormányzat eddigi éveke is nyújtott segítséget ezen esetekben, javasolja ezt most is így
tenni.
A képviselő testület ezzel egyet értett, és egyhangúlag a következő határozatot alkotta:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tiszaszentmárton
14/2016. (IX.26.) határozata
a Tóth családban történt haláleset vonatkozásában történő támogatás nyújtásáról
Képviselő testület:
Támogatást nyújt ifj. Tóth Ignác 4628 Tiszaszentmárton Táncsics út 61. szám alatti lakosnak 10 000 Ft összegben.
Kapják:
1. pénzügy
2. érintett
A testületi ülésen több napirend nem volt, ezért azt a elnök bezárta.
A napirend megtárgyalását követően az ülés közmeghallgatás tartásával folytatódik.
24.

Tárgy: (2) Tsp. Közmeghallgatás tartása
Előadó: Papp Imre, elnök

J E L E N V A N N A K:
 Papp Imre - elnök
 Szabó József – képviselő
 ifj. Papp Imre – képviselő
 Takács Edina aljegyző
 15 fő

Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja.
Elmondja, hogy a korábbi évektől eltérően, most ősszel, nem pedig a tél közeledtével kerül
sor a közmeghallgatás megtartására. Arra gondolt, hogy hátha a hideg az, ami miatt az
emberek oly kevesen jönnek el, de sajnos most is elég kevesen jelentek meg, bár úgy látja,
hogy a helyi önkormányzat közmeghallgatási is egyre kevesebb érdeklődőt vonz. Ismerteti,
hogy idei éves sajnos korán befejeződtek a mezőgazdasági munkálatok, a csapadékos időjárás
nem kedvezett az uborka ültetvénynek, tönkrement ideje korán, így már csak a szárak
lebontása maradt feladatként. Az idei mezőgazdasági programban csak két főre kapott
foglalkoztatási támogatást. Reméli, hogy a jövő év sikeresebb lesz.
Kovács Gyula: mire használták föl a kapott normatívát idén, és hogyan zárt összességében az
mezőgazdasági tevékenység?!
Papp Imre: idei éven több normatívát kaptak, annak felosztásáról a képviselő testület döntött.
Egyébszolgáltatások kiadása: 50 000 Ft, közüzemi költségekre: 50 000 Ft.-ot, egyéb dologi
kiadás (mint írószer,nyomtatványok): 30 000 Ft. –ot terveztek be, melyek áfa értéke: 74 000
Ft. Egyéb üzemeltetési kiadás: 176 000 Ft. volt tervezve. A mezőgazdaságból sajnos nem
tudnak érdemi bevételt elkönyvelni, hiszen a palánták, a fólia, a növényvédelem és öntözés,
tápoldatozás költségei nagyon magasak voltak. Ezt minden éven ,,előlegben kapják meg” ami
levonásra kerül a beszállított mennyiség után. Sajnos nem volt jövedelmező az idei munka.

25.

Szabó József: elmondja, nem adják föl, meg kell próbálni munkahelyet teremteni jövőre is, és
remélik a kedvezőbb feltételeket. Az is elképzelhető, hogy más irányba fordulnak, és más
kultúrával kezdenek el foglalkozni. Összefogás szükséges ahhoz, hogy eredményre vezető
legyen a tevékenység, és a kisebbségi önkormányzat a lehetőségekhez mérten tudja segíteni
az embereket.

Más kérdés nem volt, Papp Imre elnök megköszönve a jelenlétet, a közmeghallgatást bezárta.

k.m.f.
Papp Imre
elnök

Szabó József
jegyzőkönyv hitelesítő

26.

