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Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának

2012. november 28-i r e n d e s üléséről

Határozat száma
16/2012.(XI.28.)
17/2012.(XI.28.)

Határozat tárgya
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Következő ülés idejének, és napirendjeinek
meghatározásáról

Határozat oldalszáma
2.
2.

18/2012. (XI.28.)

Közmeghallgatás idejének és napirendjének
meghatározásáról

3.

19/2012.(XI.28.)

Együttműködési megállapodás Tiszaszentimrei
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a
Tiszaszentimrei Református Egyházközség
között

5.

20/2012.(XI.28.)

A Tiszafüredi Rendőrkapitánysággal kötendő
Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

5.

21/2012.(XI.28.)

Együttműködési
megállapodás
a
Tiszaszentimrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszabura Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között

6.

22/2012.(XI.28.)

Év végi rendezvények költségének összegéről.

6.

-2Jegyzőkönyv
Készült: Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 28-i rendes
üléséről.
Jelen vannak: Grófo-Kozák László elnök, Kosztáné Kótai Katalin, Ferenczi Jánosné, Rostás József képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző
Ujj Erika jkv. vezető
3 fő érdeklődő lakosság részéről
Távolmaradt képviselő: Ülés helye: Községháza Nagyterme
Jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Grófo-Kozák László elnök:
Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző asszonyt, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mindenki jelen van, a megjelenés 100 %os.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Kosztáné Kótai Katalin képviselő
legyen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta
a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjeire, mely a meghívóval azonos.
Kérdezi van-e más javaslat?
Mivel nincs, indítványozza a napirendek elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta
a napirendeket az alábbiak szerint:
Napirend

Előadó

1. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Grófo-Kozák László
elnök

2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról

Grófo-Kozák László
elnök

3. Együttműködési megállapodások jóváhagyásáról
4. Egyebek

Grófo-Kozák László
elnök
Grófo-Kozák László
elnök

Grófo-Kozák László elnök:
1. napirend: Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről.

-3Elmondja, hogy az önkormányzat összes bevételi előirányzata 215 e Ft. Ezt a
tiszaszentimrei önkormányzat át is utalta a nemzetiségi önkormányzat számlájára. 2012.
szeptember 30-án 75.892 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett a nemzetiségi önkormányzat.
A kiadások teljes egészében dologi kiadások. A nemzetiségi önkormányzat 47 e Ft feladatalapú támogatást kapott, azért mert megfelel a jogszabályi előírásoknak. Megtartotta az
éves szinten 4 testületi ülését és volt közmeghallgatás is. Szeretné tudni, hogy pontosan
mennyi pénze van az önkormányzatnak.
Juhászné Papp Irén jegyző:
109.596.- Ft-ja van pontosan az önkormányzatnak.
Grófo-Kozák László elnök:
Mivel több kérdés, vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt a kiadott tervezet
szerint.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
16/2012. (XI.28.) számú Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
A Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Tiszaszentimre Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Kozák László elnök tájékoztatóját a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról, azt elfogadja.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Grófo-Kozák László elnök:
2. napirend: Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról.
Javasolja, hogy a kisebbségi önkormányzat soron következő ülését 2013. február 26-án
keddre (15,00 óra) tervezze. Javasolja, hogy ugyanezen a napon (14,30 óra) legyen a közmeghallgatás is. A közmeghallgatás napirendje azonos legyen a testületi ülés napirendjeivel. Testületi ülés napirendjeinek javasolja:
1. A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása, előadó: elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról, előadó: elnök,
3. Egyebek, előadó: elnök
Kérdezi van-e javaslat, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban.
Mivel nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag meghozta a következő határozatait:
17/2012.(XI.28.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Következő ülés idejének, és napirendjeinek meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a soron következő ülését
2013. február 26-án 15,00 órára összehívja.

-4Az ülés napirendjei:
1. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről
Előadó: Grófo-Kozák László elnök
2. Következő ülés helyének és idejének meghatározásáról
Előadó: Grófo-Kozák László elnök
3. Egyebek
Felelős: az összehívásért: Grófo-Kozák László elnök
Határidő: 2013. február 1.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
18/2012. (XI.28.) számú Nemzetiségi Önkormányzati határozat:
Közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közmeghallgatást tart:
2012. február 26-án 14,30 óra
4. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről
Előadó: Grófo-Kozák László elnök
Felelős: Grófo-Kozák László elnök az összehívásért,
Lakosság tájékoztatásáért: Nemzetiségi önkormányzat tagjai
Határidő: 2012. február 10.
A határozatról értesülnek:
1. Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
3. Juhászné Papp Irén jegyző, helyben
Grófo-Kozák László elnök:
3. napirend: Egyebek
Megkéri Kovács Krisztinát aki közfoglalkoztatottként segíti az önkormányzat munkáját,
hogy számoljon be az elmúlt hónapok történéseiről.

Kovács Krisztina:
Elmondja, hogy ő és munkatársa Bán László 2012. június 1. óta közfoglalkoztatottak az
önkormányzatnál és a nemzetiségi önkormányzat irodáján dolgoznak.

-5Beszámol az elmúlt hónapok történéseiről:
-

2012. június 15. - Az Országos Rendőr-Főkapitányság pályázatot írt ki cigány
származású fiatalok rendőré válásának elősegítése érdekében. Kiplakátolták a községben.

-

2012. július 11. – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle
Sándor Alapkezelő pályázatot hirdetett „A szociális földprogramok támogatására”.
Jegyző asszonnyal egyeztetett, miszerint a helyi önkormányzat működteti a szociális földprogramot. Ezen felül az önkormányzat szabad földterülettel, amely erre alkalmas, nem rendelkezik.

-

2012. július 23. - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma programja keretében 3500
roma asszony állhat munkába novembertől. A tiszafüredi Munkaügyi Központtal és
a Polgármesteri hivatallal egyeztettek. 1 fő került a programba a településről.

-

2012. augusztus 2. – Újságcikket adtak le a helyi újságba, melyben a Roma
Holokauszt áldozataira emlékeztek.

-

2012. augusztus 8. – A Vöröskereszthez írtak egy levelet, melyben bármilyen segítséget elfogadnának. Ruhanemű, tartós élelmiszer, tisztítószer. Sajnos elutasító választ kaptak.

-

2012. szeptember 5. – Felhívás a digitális középiskola által érettségire való felkészítés. Jelentkező hiányában nem vettek részt a programban.

-

2012. szeptember 11. - Katasztrófalvédelmi nyílt nap Karcagon. Nem vettek részt.

-

2012. szeptember 18. – Tiszafüredi Rendőrkapitányság fóruma Abádszalókon, melyen ő vett részt.

-

2012. szeptember 19. – Pályázati kiírás, roma kulturális események megvalósításának segítése érdekében. Kellő összeg hiányában nem tudott pályázni az önkormányzat.

-

2012. szeptember 17. – „Jászsági Cigánynap 2012” című rendezvény Jászberényben, melyről Elnök úr tájékoztatva lett.

-

2012. szeptember 28. – Szakmai Roma fórum Karcagon, melyen nem vettek részt.

-

2012. október 7. – Ökumenikus Istentisztelet szervezése.

-

2012. október 12. – Energetikai pályázati kiírás, mellyel kapcsolatban felkereste a
családsegítőt. Az igénylő ügyfelekkel ők tartják a kapcsolatot.

-

2012. november 5. – „Útravaló – Macika esélyegyenlőségi ösztöndíjprogram”
amely leigazolva.

-

2012. november 12. – A Római Katolikus Egyház és a Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében Ökumenikus Istentisztelet megtartása.

-

2012. november 15. – Felhívás roma származású felnőtt és gyermekek részére. Katolikus hitoktatás Gulyás Zsolt karcagi plébános úr oktatásával. 66 családnak postázták, de érdeklődő nem jelentkezett.

-

2012. november 23. – Ingyenes ruhaosztás a Katolikus templom parókiáján. Az
adományt 30 személy vette át. A ruhaosztáson jelen volt Rostás József képviselő,
Kovács Krisztina és Bán László.

-62012. november 28. – Újságcikk leadása az önkormányzat és a Református Egyházközséggel közösen szervezett Istentisztelettel kapcsolatban.
Ennyiben kívánta tájékoztatni a megjelenteket.
-

Grófo-Kozák László:
Megköszöni a beszámolót.
3. napirend: Együttműködési megállapodás a
-

Tiszaszentimrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszaszentimrei Református Egyházközség között

-

Tiszaszentimrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszafüredi Rendőrkapitányság között

-

Tiszaszentimrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat között.

Elmondja, hogy ezeket utólagosan tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Tisztelettel köszöni a lehetőséget és reméli, hogy hosszú távon is tudnak együtt dolgozni a
Református Egyházzal cigányság érdekében. Elmondja, hogy ha bármiben a segítségükre
lehetnek, számíthatnak rájuk.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Fodor-Csipes Anikó református lelkész:
Elmondja, hogy Ő 5 éve lelkész tiszaszentimrén. A gyermekeken keresztül már akkor elkezdte a kapcsolat kiépítést, hiszen a cigánygyerekeknek is tart hittant. Örül annak, hogy a
felnőtteket is sikerült megszólítani e program keretében. Reméli, hogy ez mindenki számára jó és előrevivő lesz.
Grófo-Kozák László elnök:
Mivel több kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
19/2012.(XI.28.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Együttműködési megállapodás Tiszaszentimrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a
Tiszaszentimrei Református Egyházközség között
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tiszaszentimrei Református Egyházközség
és a Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttmáködési megállapodást.
A Képviselő-testület jóváhagyja az együttműködési megállapodás tervezetet.
A megállapodás aláírására felhatalmazza Grófo-Kozák László elnököt.
A határozatról értesülnek:
1. Tiszaszentimei Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
2. Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
20/2012.(XI.28.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
A Tiszafüredi Rendőrkapitánysággal kötendő Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a Tiszafüredi Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület jóváhagyja az együttműködési megállapodás tervezetet.

-7A megállapodás aláírására felhatalmazza Grófo-Kozák László elnököt.
A határozatról értesülnek:
1.) Rendőrkapitányság Tiszafüred
2.) Tiszaszentimre Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
21/2012.(XI.28.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Együttműködési megállapodás a Tiszaszentimrei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a
Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
A Képviselő-testület megtárgyalta és a Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület jóváhagyja az együttműködési megállapodás tervezetet.
A megállapodás aláírására felhatalmazza Grófo-Kozák László elnököt.
A határozatról értesülnek:
1. Tiszabura Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Grófo-Kozák László elnök:
4. napirend: Egyebek
Sajnos programokat nem tudtak szervezni, mert nagyon kevés az önkormányzat pénze.
Nagyon kevés a lehetőség, de igyekszik mindent megtenni. A közelgő Mikulás nap alkalmával szeretné ha megajándékoznák a tiszaszentimrei gyermekeket. Ő 300 Ft-ot szánna a
Mikulás csomagokra. Megkéri Kosztáné Kótai Katalin elnök helyettest, hogy gondoskodjon a gyermekek összeírásáról és a csomagok megvételéről. Elmondja, hogy nem tudnak
egymással kommunikálni. Szeretné, ha minden képviselő feltöltené a telefonkártyáját.,
hogy tudjanak egymással kommunikálni. Karácsonyi főzésre Ferenczi Jánosné képviselőt
kéri fel. Szerinte ez 60 e Ft-ból megoldható. 30 e Ft mikulás csomag és vendéglátás, 30 e
Ft karácsonyi rendezvényre és főzési költség.
Szeretné, ha határozatot hoznának az év végi rendezvények költségének jóváhagyásáról.
Fodor-Csipes Anikó református lelkész:
Elmondja, hogy a tiszaszentimrei Önkormányzat és a tiszaszentimrei Református egyházközség közös programot szervez a falu lakosai számára, melyre szeretettel várnak mindenkit.
Grófo-Kozák László:
Megköszöni a meghívást.
Kéri a kérdéseket, véleményeket!
Mivel kérdés vélemény nincs, indítványozza a határozathozatalt:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) meghozta a következő határozatát:
22/2012.(XI.28.) számú nemzetiségi önkormányzati határozat:
Év végi rendezvények költségének összegéről.
Tiszaszentimre Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta GrófoKozák László elnök előterjesztését.

-8A Képviselő-testület az év végi rendezvények költségére 60 e Ft-ot hagy jóvá,
melyet Mikulás ünnepség, Mikulás csomag és vendéglátásra, valamint karácsonyi ünnepségre és főzésre fordítanak majd.
A határozatról értesülnek:
1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

Grófo-Kozák László:
Mivel kérdés vélemény nincs, megköszöni a mai ülésen való részvételt, majd azt bezárja.

K.m.f.

Grófo-Kozák László s.k.
elnök

Kosztáné Kótai Katalin s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

