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Készült: Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
március 28-i közmeghallgatásán.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Csikós Rudolf elnök köszönti a megjelent képviselőket, Czank Vincéné pénzügyi főelőadót,
valamint a megjelent vendégeket.
Csikós Rudolf elnök tájékoztatást ad az elmúlt évről. Elmondja, hogy 2011. évben kevesebb
pénzből tudtunk gazdálkodni, 217 e Ft-tunk volt. Pályáztunk is de nem sikerült támogatást
elnyernünk, pedig az előírt együttműködési megállapodásokat is megkötöttük több társadalmi
szervvel. Sajnálattal vettük, hogy ebből a kevés összegből nem tudjuk úgy támogatni a roma
iskolás és óvodás gyermekeket. Roma rendezvényt tartottunk, ahol meg tudtuk vendégelni a
megjelenteket. Az iskolásokat iskola kezdésnél tudtuk támogatni. A többi pénz tisztítószerre,
úti költségre, mobiljegyre + az ÁFÁ-ra költöttük.
Reméljük, hogy ebben az évben több lehetőségünk lesz több rendezvényt, támogatást tudunk
nyújtani.
Csikós Rudolf elnök tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy névváltozás történt a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat neve megváltozott Roma Nemzetiségi Önkormányzatra. Az OTPnél az új számlanyitás megtörtént.. Január l-től megváltozik a működésünk, gazdálkodásunk, a
támogatások, valamint a kötelezettségeink is. A központi költségvetési szervtől előre
láthatólag 210 eFt-ot kapunk ami a költségvetésbe be lett tervezve. Többet még nem tudunk,
hogy mi lesz.
Kéri a megjelenteket, hogy ha van valakinek véleménye, javaslata azt mondják el.
Czank Vincéné pénzügyi főelőadó tájékoztatja a megjelenteket a roma nemzetiségi
önkormányzatot érintő jogszabályváltozásokról. Az országgyűlés elfogadta a Magyarországi
Nemzetiségről szóló törvényt, melynek egyes részei már január elsején hatályba léptek. A
teljes jogszabályt a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítani fogjuk. Ezen jogszabály
határozza meg a nemzetiségek jogait, kötelezettségeit az önkormányzat megalakítását és
gazdálkodását is. Jelentős változás a gazdálkodásra vonatkozó előírás mely szerint 2012-től a
nemzetiségi önkormányzat önállóan gazdálkodik saját adószáma és számlaszáma van. Az
elnöknek kellene elkészítenie az előterjesztéseket és a jegyzőkönyveket is törvényességi
ellenőrzésre eljuttatni a Kormányhivatalba. Az önkormányzati hivatalnak segítési
kötelezettsége van és természetesen továbbra is állunk a nemzetiségi önkormányzat
rendelkezésére. A pályázatokat nagyon figyelni kell, és pályázni, hogy támogatást kapjon az
önkormányzat. Javasolja, még, hogy a felettes szervekkel a kapcsolat tartás fontos.
Továbbra elmondja, hogy majd a Szervezeti és Működési Szabályzatot szükséges lesz majd
átdolgozni.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak évente legalább 4 testületi ülést és egy
közmeghallgatást kell tartania.
Csikó Rudolf elnök elmondja, hogy tavaly 6 testületi ülésről készült jegyzőkönyv, sajnos
közmeghallgatást nem tartottunk nem is tudtuk, hogy kell.

-2Puporka Kálmán elnökhelyettes elmondja, hogy a jegyzőhelyettessel egyetért, hogy a felettes
szervekkel szoros kapcsolat kell. Úgy gondolja, hogy helyben a hivatalban is segítenek ha
megkérük. A felettes szervvel a jó kapcsolatot folytatni szükséges, felvilágosítanak, javaslatot
adnak, pályázatban segítenek.
Szajkó Péterné a kérdezi az elnököt, hogy a képzésből lesz e valami?
Csikós Rudolf elnök elmondja, hogy a szociális szövetkezet azóta nem jelentkezett, hogy a
képzés beindulna, ha lesz valami szólok.
Csikós Rudolf elnök elmondja, hogy többen szóltak a romák közül, hogy segélyezzük meg
őket, sajnos nekünk olyan terünk nincs, hogy segélyt adjunk valakinek ezt csak a helyi
önkormányzattól lehet kérni, de sajnos most mindenhol olyan a pénzügyi helyzet, hogy csak
indokolt esetben tudnak támogatni.
Csikós Rudolf megállapítja, hogy a közmeghallgatáson több kérdés, vélemény, nem hangzott
el, megköszönte a megjelenteknek a részvételt és az ülést bezárta.
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