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Jegyzőkönyv
Készült: 2013. március 27-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mátramindszent – Polgármesteri
Hivatal tanácstermében megtartott – üléséről.
Jelen vannak: Csikós Rudolf elnök
Puporka Kálmán elnök helyettes
Csikós Rudolfné képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Tiborné
Csikós Rudolf elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 4 fő
képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. (Szajkó Péter igazoltan van távol.) Ezt
követően ismerteti, majd szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását,
melyet a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Roma
végrehajtásáról
Előterjesztő: elnök

Nemzetiségi

Önkormányzat

2012.

évi

költségvetésének

2. Egyebek
1. napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: elnök
Csikós Rudolf megtartotta 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját.
Elmondta:
 2012. évben névváltozás történt, az új neve az önkormányzatnak: Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Ezzel kapcsolatban két új bélyegzőt kellett csináltatni, ami 11 e Ft-ba került.
 2012.06.24-én roma nap megrendezésére került sor a testület előzetes döntése alapján. A
lebonyolítás 76 e Ft-ba került, 52 fő vett részt, volt főzés, vetélkedők, sportrendezvények.
 2012. augusztusában iskolakezdési támogatást osztottak szét 15 család között, 40 gyermeket
érintett (ceruza, körző, füzet, stb.), 40 e Ft-ba került.
 Karácsonyi csomagosztásra került sor 2012. december 14-én. 52 család kapott csomagot, ez
105 e Ft-ba került.
 Tisztítószerre 3 e Ft-ot költöttünk.
 Banki költség 6 e Ft volt.
 Roma hagyományőrzés szerint ha egy roma meghalt, az önkormányzat koszorút vett részére,
2 személynek 5 e Ft értékben vettek koszorút.
 Telefonfeltöltésre 72 e Ft-ot költöttek, amit előzetes testületi döntés alapján került
felhasználásra a kommunikáció érdekében.
 Belföldi kiküldetés 62 e Ft volt.
 Együttműködési megállapodás van többek között az iskolával és az óvodával. A
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kapcsolattartás, a jelzőrendszer működik oda-vissza. Ezt a jó kapcsolatot továbbra is fenn
szeretnék tartani.
 Részt vettek a farsangi bál lebonyolításában.
 A község parkosításában, virág ültetésében aktívan részt vettek. (fotók mellékelve)
 Sportpálya, teniszpálya felújításában segédkeztek.
Minden közös munkában, ami a falu érdeket szolgálja gyermeknapon, Ki Mit Tud-on, iskolai
rendezvényeken továbbra is aktívan részt kívánnak venni. Mindenhová ahová hívják őket el fognak
menni, annak érdekében, hogy minél tájékozottabbak legyenek, fejlesszék az önkormányzatot a
községben.
Puporka Kálmán elmondta, hogy a 2012-es évben Salgótarjánban a Megyeházán 2 meghívásnak is
eleget tettek, ahol tájékoztatva lettek arról, hogy nőknek szociális munka, dajka tanfolyam indul.
Miután a jelenlévők részéről a tárgyban más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Csikós Rudolf
elnök szavazásra tette fel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(III.27.) számú határozat
A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását
382 e Ft bevétellel és 382 e Ft kiadással az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Csikós Rudolf elnök az ülést
bezárta.

Kmf

/Csikós Rudolf/
elnök

/Puporka Kálmán/
jegyzőkönyv-hitelesítő

