Iktatószám: 1653/7/2015.
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 19. napján 14:00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött
ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

31/2015.(XII.19.) Cigány NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadása

32/2015.( XII.19.) Cigány NÖ.

Napirend elfogadása
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JEGYZŐK ÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. december 19én 14:00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Az ülés helye: Cigány Nemzetiségi Ház 6932 Magyarcsanád, Fő u. 49.
Jelen vannak:
1.) Berta Csaba János
2.) Károly Judit
3.) Nyergesné Kovács Erzsébet

elnök
képviselő
jegyző

Jelen van továbbá a lakosság köréből 18 fő érdeklődő
Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai közmeghallgatáson.
Köszöntöm Károly Judit képviselő társamat, elnök helyettes asszonyt. Továbbá köszöntöm
Pálkóné Graur Nóra jegyzőkönyv vezetőt. Megállapítom, hogy a testület 2 fővel jelen van,
határozat képes. Javaslom, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Judit elnök helyettes
asszonyt válasszuk meg. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a felkérést.
Károly Judit képviselő: A felkérést elfogadom.
Berta Csaba János elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal meghozta az
alábbi határozatot.:
39/2015. (XII. 19.) Cigány NÖ határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. december 19. napján közmeghallgatással egybekötött képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Károly Judit képviselőt
megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: A meghívóban kiadott napirendre teszek javaslatot az alábbiak
szerint:
Napirend:
1.

Beszámoló a 2015. évről
Előadó : Berta Csaba János elnök

2. Tájékoztató a 2016. évi elképzelésekről
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Előadó: Berta Csaba János elnök
3. Egyebek
Berta Csaba János elnök: Megkérdezem van-e más napirendi javaslat. Mivel nincs, kérem
fogadjuk el a napirendet.
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
40/2015. (XII. 19.) Cigány NÖ. határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2015. december 19-i ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
1.
Beszámoló a 2015. évről
Előadó : Berta Csaba János elnök
2.
Tájékoztató a 2016. évi elképzelésekről
Előadó: Berta Csaba János elnök
3.

Egyebek

Határidő: azonnal
Felelős: Berta Csaba János elnök
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

I. Napirendi pont
2015-ös évi feladatok
Berta Csaba János elnök: Januári hónapban módosítottuk a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nevét, Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra. Elfogadtuk a 2015 évi
költségvetést, és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ét.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyarcsanád Község Önkormányzatával.
A következő időszakban együttműködési megállapodást kötöttünk a Református Egyházzal
illetve a Magyarcsanádért Egyesülettel.
Szemétgyűjtő konténereket helyeztünk el a cigány temetőben.
Támogattuk az általános iskolai tanulókat, akik Erzsébet program keretében kiránduláson
vettek részt.
Május elsejei programot szerveztünk, voltak helyi amatőr fellépőink, főzőverseny keretén
belül főztünk és azt szétosztottuk, majd este cigány bálat szerveztünk.
Szociális térképet készítettünk a magyarcsanádi cigány közösség körében.
Környezetvédelmi napot tartottunk az iskolás gyerekeknek.
Ösztöndíj pályázatot írtunk ki a cigány iskolás tanulók körében, kimondottan a jó tanulóknak,
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ösztönözve a többi diákot is a tanulásra.
Szeptemberben részt vettünk a Máriaradnán a búcsún, amit szeretnénk jövőre is megismételni.
Egész napos program volt és teljes ellátást kaptak a résztvevők.
A Falunapon is részt vettünk. Az első nap a nemzetiségi napból állt, így mi is felkértük a
szomszéd faluból a Károlyi tiró zenekart és táncosait, hogy mutassák be a cigánykultúránkat.
Este pedig egy nagyobb volumenű cigány bálat rendeztünk, amely nagyon jó hangulatban
zajlott le.
Év végén pedig részt veszünk a Községi Önkormányzat által szervezett Falukarácsonyon.
Mivel most sem a költségeink és a hely sem adott, egy tavalyihoz hasonló műsorhoz, így most
nem tudtunk olyan színvonalas műsort létrehozni.
Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
II. Napirendi pont
2016-ös évi feladatok és munka terve
Berta Csaba János elnök: A második napirendre térnék át, amely a 2016. évi munkatervet
foglalja magába.
Január hónapban az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása lesz napirendi
ponton, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád Község
Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata.
Április hónapban a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról tartunk beszámolót. Szeptemberben
módosítjuk a költségvetést, november hónapban a közmeghallgatást készítjük elő, beszéljük
meg. Végül 2016. év utolsó hónapjában a 2017. év munkatervét tárgyaljuk meg.
Terveink közt szerepel, hogy a Cigány Közösségi Házunkba programokat szervezünk, ami a
kultúránkat érintené. Ismét szeretnénk a kis amatőr színházunk színpadra lépését
megvalósítani. Egy hagyományőrző együttes megalakítását is tervezzük és a mesedélutánokat
megrendeznénk a kisebb gyerekek számára.
Pályázatot készítünk a nyár tábor megszervezésére, illetve a kulturális rendezvény
szervezésére. Szeretnénk az itt megjelenteket és azokat is, akik valami oknál fogva nem
tudtak itt lenni, meghívni a programjainkra, hiszen így maradunk egy közösség, ha minden
dolgot együtt élünk át.
Megkérdezem a jelenlévőket, van-e még valakinek véleménye, kérdése?
A napirendhez kapcsolódóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
III. Napirendi pont
Kérdések, interpellációk
Berta Csaba János elnök: A napirend keretében van-e kérdés, interpelláció?
A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Berta Csaba János elnök: Megállapítom, hogy a kitűzött napirendet megtárgyaltuk,
megköszönöm a megjelenést, és az ülést bezárom.
k.m.f.
Berta Csaba János
elnök

Károly Judit
jkv. hitelesítő
4

