
JEGYZÓKÖNYV

Készült: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2019. november 29. napján 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásérő|.

A közmeghallgatás helye: Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata irodahelyisége, Sály,
Rózsavári v 39. sz,

Jelen vannak: Szamkó Jenő, Tuszt Dávid, Szamkó Andor, Szamkó Andor, Lakatos Péter Roma
Nemzetisé gi Önkormányz at tagai.
Választópolgárok a jelenléti ív szerint.

Szamkó Jenő elnök: köszöntötte megjelent képviselőtrársait és választópolgárokat.
Megállapította, hogy az :úlés határozatképes. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent meghívott
választópolgárokat. Jegyzőkönyvhitelesíónek javasolta Tusz Dávit elnökhelyettest.

Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.

Napirend:

1.) Beszámoló Sály Község RomaNemzetiségi Önkormányzata2Ol9. évben végzettmunkájráról,
eredményekről és további elképzelésekről.

Előadó: §zamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormárryzat elnöke,

2.) Települést, roma lakosságot érintő problémiák kezelése.

Előadó: Szamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormárryzat elnöke,

3,) Hozzászólások, vélemények javaslatok.

A napirendi pontokat, jegyzőkönyvhitelesítőt a megjelent képviselők egyhangúlag elfogadták.

Napirend tárgyalása:

1 .) Beszámoló Sály Község Roma Nemzetiségi Önkormányz ata 2019 , évben végzettmunkájáról,
eredményekről és további elképzelésekről.

Előadó: Szamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Szamkó Jenó elnök: tájékoztatta a megjelent választópolgárokat a 2019. évben végzett munkáról,
részletes tájékoztatást adott a 2019. évi működési kiadásokról, a keretösszeg felhasználásárőlt,
KÖzmunkaprogram jelentőségéről. Rendezvények meglartásáről, a roma lakoiság azon történő
részv ételéről. Hagyományőrző Roma Napok meglartásáről.

A kapott ájékoztatást a jelenlévő válasáópolgárok kérdés nélkül tudomásu| vették,
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2.) Települést, roma lakosságot érintő problémák kezelése.

Előadó: Szamkó Jenő Roma Nemzetiségi Önkormrárryzat elnöke.

Szamkó Jenő elnök:. tájékoztatást nyújtott arról, hogy ROMA-NEMZ-TAB-20, illetőleg ROMA-
NEMZ-KUL -20 jelrű pályázatok készítésére megbizást adott, a pályázatok készülnek és haáridőre a

nemzetiségi önkormányzat be fogja adni.
Elmondta, hogy az előző ciklushoz hasonlóan nagy hangsúlyt kívánnak majd fordítani a roma

hagyományok ápolására, az egészséges életmódra való ösztönzésre. Ezzel kapcsolatosan terveznek
majd hagyományőrző rendezvényeket, sport napokat a gyermekeknek és az ifiúságnak.

Előadta továbbá, hogy jelentős gondot okoz a településen a kóbor ebek elszaporodása, melynek
érdekében összefogásra van szükség, az önkormányzatképviselő-testiiletével együtt ezenaterületen is
szeretnének előre lépni.

3 .) Hozzászólások, vélemények javaslatok,

Szamkó Jenő elnök: kérte, hogy tegyék meg kérdéseiket,hozzászőlávikat, melyre vonatkozóan
megválaszolt.
Többek között szociális űzifávalkapcsolatosan nyújtott tátlékoztatást a jelenlévőknek.

A közmeghallgatást '1,7 őra 15 perckor berekesztette.
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