Jegyzőkönyv
Készült: A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Jelen vannak: Zsákai Jánosné elnök-levezető

2015. október 6-án megtartott

üléséről

elnök, Pálfi István, Sztanó Pálné,

Hiányzik: Puzsoma Kálmán
Tanácskozási joggal jelen van: Vankóné Jekli Anikó jegyző
Zsákai Jánosné: Köszönti a megjelenteket,
határozatképes.
A Tiszaroffi

Jegyzőkönyv hitelesítőnek

Roma Nemzetiségi

megállapítja,

hogy egy képviselő hiányzik, de a testület

Pálfi Istvánt javasolja.

őnkorménvzat

Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal

jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta Pálfi István képviselőt.
ZsákaiJánosné: Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására.
27/2015.(X.6.) RNÖ Határozat a napirend elfogadásáról
A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
1. Továbbtanuló gyermekek támogatása
2. Ki Mit Tud? szervezése
3. Egyébelőterjesztések

ZsákaiJánosné: Minden évben támogatni szoktuk, a középiskolába járó Tiszaroffi roma gyermekeket,
idén is javaslom, hogy támogassuk azokat gyerekeket, akik a nyolcadik osztály elvégzését követően
tovább tanulnak. Szintén az elmúlt évekhez hasonlóan 10.000,-Ft támogatást javasiok azok számára
akik folytatják tanulmányaikat, természetesen akkor, ha azt iskola látogatási igazolással tudják
igazolni.
A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 3 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

28/2015.(X.6.)RNÖ Határozat Továbbtanuló roma származású gyermekek támogatásáról
A Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy a középiskolában tovább
tanuló, roma származású gyermekeket egyszeri, l O.OOO.-Fttámogatásban részesíti
Erről értesül:
Kamarás Zsolt polgármester
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Zsákai Jánosné elnök
Zsákai Jánosné: Már több éve hagyomány, hogy az ősz folyamán az általános iskolás gyermekek
számára Ki mit tud?-ot szervezünk. Az idei évben problémát jelent, hogya művelődési ház felújítás
alatt van, nincs hely, ahol megtarthatnánk.
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Sztanó Pálné: Javaslom, hogy helyette írjunk ki rajzpályázatot.
Zsákai Jánosné:

Az iskola is hirdetett rajzpályázatot, szerintem sok lenne a pedagógusoknak

felkészíteni agyerekeket.
Pálfi István: Elvileg e hónap végén lenne a felújítás átadása. Tegyük későbbi időpontra a Ki mit tud?

ot.
Zsákai Jánosné: Az lehet, hogy hónap végén lenne az átadás, de véleményem szerint az sem biztos,

hogy év végére befejeződik, ezért javaslom idén maradjon el a Ki mit tud?
Sztanó Pálné: Nincs olyan hely ahol kivitelezhetnénk, de csak meg kellene tartani, ha nem is a

megszokott formában.
Zsákai Jánosné: Erről most kell dönteni. Beszélek az iskola igazgatóval és egyeztettek. Mi lenne, ha

kerékpár túrát szerveznénk a gyerekeknek és utána főznénk nekik?
Sztanó Pálné: Meg kell tudni, hány gyereket érdekel.
Zsákai Jánosné: Javaslom, hogy erre a célra költsünk 50.000,-Ft-ot
A Tiszaroffi

Roma Nemzetiségi

alábbi határozatot

29/2015(X.6.}

Önkormányzat

Képviselő-testülete

egyhangú 3 igen szavazattal az

hozta:

RNÖ határozat

a Tiszaroffi

Gyermekek

részére kerékpártúra

szervezéséről

és a

résztvevők megvendégeléséről

Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogya 2015. ősz folyamán kerékpár túrát
kíván szervezni a Tiszaroffi általános iskolás gyermekek számára, majd a résztvevőket meg kívánja
vendégeini. Erre a célra költségvetéséből 50.000,-Ft összeget biztosít.
Felelős:ZsákaiJánosné elnök
Határidő: 2015. november 30.
Erről értesül:
ZsákaiJánosné elnök
Vankóné Jekli Anikó jegyző
Pénztár
Zsákai Jánosné:

A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen, melyen részt vettem Polgármester úr

segítségünket kérte abban, hogy tájékoztassuk a romákat, hogy az első lakáshoz jutók támogatását
ne próbálják a rendelet megkerülésével, kijátszásával igényelni, mert nem elfogadható, hogy van aki
közvetlen hozzátartozótól venne lakást, amiben együtt laknak. Ez nem etikus. Kérem segítsük a
Polgármestert.
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Sztanó Pálné: Kőtelken voltunk egy konferencián, ahol Sztojka Attila súlyos adatokkal szembesített
bennünket. 29 %-al nőtt a szegregátumban élők száma, 50 ezer roma gyerek éhezik az országban.
230 településen megszünt az alapfokú oktatás. Összekell fogni, hogya romák helyzete javulhasson.
Fontos az is, hogya roma kultúrát megőrizzük. Kisgyermek kortól kell a fejlesztést kezdeni, de nem
elég a gyermeket, a szülöt is fejleszteni, nevelni kell. A romák 80 %-a szegény és tanulatlan. Talán a
mezőgazdaságbanlehetne olyan értékteremtő munkát generálni, ami ki vezethet a szegénységből.
Pálfi István: Erről ki tehet? Nem mi tehetünk.
Sztanó Pálné: Nem azt mondom, hogy mi tehetünk, de nekünk is van felelőségünk abban, hogy oda
figyeljünk, legalább a 8 osztályt végezze el mindenki, de ha lehet szakmát tanuljon. Nem a hibást kell
keresni, hanem meg kell győzni az embereket, hogy tanulni kell. Meg kell nézni, hogy hány magyar és
hány cigány gyereknek nincs meg a 8 osztály.
Zsákai Jánosné: Lesznek még lehetőségek, az embereket kell meggyőzni, hogy használják ki. Ebben
van szerepünk. Ibolya arra kérlek figyeld a pályázati lehetőségeket.
Sztanó Pálné: Az esélyt megteremtik az EMMI- nél, nekünk az emberek meggyőzésében, van
feladatunk. Ha nem figyelünk oda hamarosan ott tartunk, mint Tiszabő.

Zsákai Jánosné: Amennyiben egyéb észrevétel, előterjesztés nincs az ülést bezárom.

K.m.t.

Pálfi István
jkv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető:
Rézsó Mihályné
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Jelenléti ív
Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzat KépviseléS-testületének 2015. október 6-án megtartott
üléséhez
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Meghívó
Tiszaroffi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. október 6-án (kedden) 9.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal Nagy terme
NAPIREND:
1. Továbbtanulós gyermekek támogatása
2. Ki mit tud? szervezése
3. Egyéb előterjesztések

Tiszaroff, 2015. október 1.

Üdvözlettel:

