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Az ülés helye:Medgyesbodzás Széchenyi u. 45. „ Régi Pártház” nagyterme
Jelen vannak: Bali Béláné elnök
Jepure János elnökhelyettes
Hrabovszki Györgyné
Tóth Jánosné képviselők
Jelen vannak még: Jovai Éva a Román Szövetség képviseletében
dr. Sódar Mária jegyző
Sramkó Katalin jkv vezető
és a jelenléti ív szerinti helyi lakosok
Bali Béláné elnök: Köszöntöm a megjelenteket első ilyen rendezvényünkön, ahol szeretnénk
megismertetni a lakosokat az önkormányzatunkkal, valamint mi is szeretnénk megismerni
azokat akik kisebbségünk tagjai közé tartoznak.
Ismertetem a feladatainkat, terveinket.
(Bali Béláné írásos beszámolója jelen jegyzőkönyv melléklete)
Megkérem a jelenlévőket, hogy mondják el hozzászólásaikat, javaslataikat, tegyék fel
kérdéseiket, minden olyan dolgot, amelyet szeretnének megtudni most itt e közösségben
közösen beszéljünk meg.
Darvas Tamásné: Szeretném megkérdezni, hogy a költségvetés milyen támogatást nyújt a
kisebbségnek?
Jepure János elnökhelyettes: Erre a kérdésre akkor én válaszolnék. A támogatás úgy alakult,
hogy a tavalyi évre töredékét kaptuk meg, mivel a választások után alakultunk. Ez 94.288 Ft.
A 2011. évi támogatás összege 209.549 Ft. Ebből tudunk gazdálkodni.
Jövőre lehet majd szorozni ezt az összeget a feladatvállalások arányában. Itt hívnám fel a
figyelmet, bárki olyan pályázati lehetőséget lát, amelyen érdemes részt vennünk, szóljon.
Ötleteket, véleményeket bármit szívesen fogadunk.
Jova Éva: Minden megváltozott idéntől 209 ezer forint településenként és kisebbségenként a
támogatás. Elbíráláson lesz majd a feladatalapú támogatás. Azt tudom tanácsolni, hogy
minden tevékenységet, együttműködést dokumentáljatok le, legyen róla írásos dokumentum,
hogy az majd szerepet kaphasson a támogatás megítélésénél.
Figyelni kell minden ötletet. Kis faluban pl. ahol nincs iskola, lehet azzal az iskolával
együttműködni, ahova a település gyermekei járnak. Óvodában ha nincs román oktatás lehet
együttműködni, azzal, hogy oda járnak a román kisebbség gyermekei is. Áprilisban fogják
kiírni majd a pályázatokat, arra nagyon figyelünk mi is, de figyelni kell, és mielőbb lépni.
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Darvas Tamásné: Azért, hogy nincs iskola attól még felajánlást is tehetünk?
Jepure János: Medgyesen van román nyelvoktatás is, oda járnak a gyerekeink egy része,
velük lehet együttműködést is kötni.
Jova Éva: Fel kell mérni, kinek milyen igényei vannak. A tagság igényeit is fel kell mérni. Pl.
Békésen nyelvtanfolyamot indítottak.
Tóth Jánosné képviselő: Mennyibe kerül egy nyelvtanfolyam?
Jova Éva: 10 ezer forint egy óra. Ez lehet kevesebb is, mert attól is függ honnan jár a tanár.
Békésen érdekeltek a fiatalok. Egy harminc órás tanfolyamot indítottunk, amit majd
szeretnénk nyáron még folytatni egy intenzív két hetes tanfolyammal.
Darvas Tamásné: Mit takar a munkaterv, és kapnak-e tiszteletdíjat a képviselőink?
Bali Béláné elnök A munkatervünket felolvasom, a kötelező ülések számát, és tárgyát
tartalmazza. Tiszteletdíjat nem is állapítottunk meg, és nem is veszünk fel, hiszen ennyi
költségvetési összegből erre nincs is lehetőség.
Dr. Sódar Mária jegyző: A másik testületnél merült fel, hogy ha valakinek megállapítanak
tiszteletdíjat, de azt nem veszi fel, akkor is adóköteles. Ebből a kis összegből meg sem
állapítottunk tiszteletdíjat, a teljes összeg működésre van tervezve.
Jova Éva: Aki a Román Szövetség színeiben indult és mandátumot szerzett senki nem vesz
fel tiszteletdíjat. Évi négy ülés tartása kötelező, a tevékenység sem akkora, hogy ezt pénzért
kellene végezni. A tagságot kell támogatni kulturális és egyéb rendezvények szervezésével.
Jepure János elnökhelyettes : Jó lenne testvértelepülést keresni, velük kapcsolatot
kialakítani.
Dr. Sódar Mária jegyző: szeretném megismételni, hogy a román kisebbség munkájához
minden segítséget megadunk, keressenek bennünket.
Jepure János elnökhelyettes : Még annyit szeretnék elmondani, hogy a költségvetési
támogatásból származó pénzünk az önkormányzatnál van. Ezt azonban úgy kell elképzelni,
hogy ott van egy elkülönített számla, amelynek sorsáról az elnök asszonnyal ketten tudunk
rendelkezni.
A tagság mindenről tájékoztatást fog kapni, határozatban kell rendelkeznünk a
pénzfelhasználásról. A határozat része a jegyzőkönyveinknek, azok pedig nyilvánosak, abba
bárki beletekinthet, és az interneten is elhelyezésre kerül a település honlapján.
Bali Béláné elnök: Köszönöm mindenkinek a részvételt.
Kmf.
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