JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, 2012. szeptember 6-án
15.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal jegyzői tárgyalójában.
Jelen vannak:

Lakatos Tibor elnök
László Imre elnökhelyettes
Lakatos Tiborné tag

Távolmaradását előre
jelezte:
Lakatos Ferenc
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné irodavezető
Lakatos Tibor elnök: Köszönti a megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat határozatképes, 3 tag van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Herczku Dóra vezeti.
Lakatos Tibor elnök: Aki a kiküldött napirendi pontot elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a tagok a kiküldött napirendi pontot 3 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.

1. napirendi pont:
Döntés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskoláztatási támogatásról, a hátrányos
főként roma gyermekeket érintve illetve a keret felhasználás összegének
megállapításáról. Főszámként 200000 Ft, azaz Kettő százezer forint.
Lakatos Tibor elnök: A felhasznált 200ezer Ft-ból körülbelül 33 hátrányos helyzetű
gyereknek sikerült az iskola megkezdése előtt támogatást nyújtani, és ezzel megkönnyíteni a
családoknak a beiskolázást. Az elszámolási kötelezettségüknek is eleget tettek. Kérdés,
hozzászólás? Nincs. Aki a hátrányos helyzetű gyerekek iskolakezdési támogatására fordított
200ezer Ft-os keret felhasználást, és elszámolását elfogadja, szavazzon.
5/2012. (IX.06.) sz. nemzetiségi önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek iskolakezdési támogatására
fordított 200ezer Ft-os keret felhasználást,
és elszámolását elfogadja.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal
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2. napirendi pont:
Döntés a 2/2012 (I. 30) sz. önkormányzati határozat felülvizsgálatáról.
Lakatos Tibor elnök: A bizottságba történő delegálásról szeretne egy rövid tájékoztatást
kérni.
Varga Ernő jegyző: Ebben az évben előkészíti az önkormányzat bizottságainak feladatairól és
hatásköréről szóló rendeletet, és beleteszik a nemzetiségi önkormányzatot érintő feladatokat,
de azt még nem tudja, hogy melyik bizottságba. Az egészen biztos, hogy a képviselő – testület
új bizottságot nem fog létrehozni ebben a gazdasági helyzetben, mert nincs rá fedezet. Ez nem
csak a roma, hanem a ruszin nemzetiségi önkormányzatot is érinteni fogja. Decemberben egy
olyan koncepciót terjesztene a bizottság elé, melyben már felülvizsgálja a bizottságok
létszámát, hatáskörét. Ebben az évben arra a bizottsági ülésre, amibe a nemzetiségi ügyek
kerülnének állandó meghívottként a bizottság által delegált tag részt vehetne.
László Imre biz. elnökhelyettes: A Szociális és Egészségügyi Bizottságra gondoltak, mert
átláthatóbbá válik számukra, hogy kik azok a rászorulók, akiknek több támogatásra lenne
szükségük.
Varga Ernő jegyző: A Szociális és Egészségügyi Bizottsággal az a probléma, hogy
rendszerint zárt ülést tartanak, személyi kérdéseket, támogatást érint, és joggal kifogásolhatják
azok, akinek a személyét érinti, hogy meghívott tag ne legyen jelen. Egyébként 90%-ban a
többi bizottsági ülés is nyílt ülés. Ki lenne az a személy, akit delegálni kívánnak, illetve az
üléseken meghívottként megjelenne?
Lakatos Tibor elnök: Lakatos Tiborné. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja, hogy
2012. évben meghívott tagként jelenjen meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén
Lakatos Tiborné, szavazzon.
6/2012. (IX.06.) sz. nemzetiségi önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságba
meghívott tagként Lakatos Tibornét
delegálja.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal

3. napirendi pont:
Döntés László Imre közigazgatási alapvizsga letételének támogatásáról.
Lakatos Tibor elnök: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki László Imre közigazgatási alapvizsga
letételéhez szükséges 38.650,-Ft összegű támogatást elfogadja, szavazzon.
7/2012. (IX.06.) sz. nemzetiségi önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
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3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy László Imre elnök – helyettes közigazgatási alapvizsga
letételét 38.650,-Ft összeggel támogatja.
Felelős: elnök
Hat. idő: azonnal
Lakatos Tibor elnök: Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
K.m.f.

Lakatos Tibor
elnök

László Imre
elnök-helyettes
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