JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácskozó
termében 2014. november 12-én 10 órai kezdettel Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzat testületi üléséről.
Jelen vannak:
Varga Piroska
Csemer Norbert
Szappan Lászlóné
Beke Andrea

elnök
alelnök
képviselő
jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Beke Andrea jegyző
Varga Piroska elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy teljes létszámmal
megjelentek a képviselők, tehát határozatképes az ülés.
Szappan Lászlóné tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy vagyonnyilatkozatát minden
képviselő időben leadta.
Napirendi pontok:
1./ A hétvégén történt tűzeset károsultjainak ügye
Előterjesztő: Szappan Lászlóné képviselő
2./ Karácsonyi adományozás az arra rászorultaknak
Előterjesztő: Csemer Norbert képviselő
3./ Egyebek
1./ A hétvégén történt tűzeset károsultjainak ügye
Szappan Lászlóné: Elmondta,hogy a hétvégi tűzeset károsultjai megkeresték és segítséget
kértek az Önkormányzattól. Mivel a Nemzetiségi Önkormányzat segélyt nem adhat,
pénzeszközt azonban átadhat a települési Önkormányzatnak azzal, hogy az általuk nyújtandó
összeget átadja az arra rászorultaknak.
Javasolja, hogy 15.000 Ft-t utaljon át az Önkormányzat Mátraverebély Önkormányzat
költségvetési számlájára azzal, hogy az összeget vagy annak megfelelő természetbeni juttatást
juttassa el Csemer Imréné Mátraverebély, Vasút u. 53. sz. alatti lakos részére
Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(XI.12.) számú határozata
Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy 15.000Ft-t átutal
Mátraverebély Község Önkormányzat költségvetési számlájára azzal, hogy akár
természetbeni juttatásként, akár pénzbeli kifizetéssel jutassa el Csemer
Imréné
Mátraverebély, Vasút u. 53. sz. alatti lakos részére.
Felelős: Elnök

Határidő: 2014. november 20.
2./ Karácsonyi adományozás az arra rászorultaknak
Csemer Norbert: Elmondta, hogy arra gondolt, hogy karácsonyra meglepnék a roma
családokat egy kis ajándékkal. Évek óta bevett szokás és mindenki örült is, hogy szaloncukrot
vesznek és elosztják a családok között. Reményei szerint 1 kg-t minden háztartásba tudnak
vinni.
Varga Piroska: Megkérdezte,hogy mindenki egyetért-e javaslattal?
Szappan Lászlóné: Úgy gondolja, hogy mindenki örülni fog, egyetért a javaslattal. Lehet,
hogy fel kellene használni azt a felmérést, amelyet már elvégeztek a szociális tüzelő
igényléshez. Így kiderül, hány családról van szó.
Csemer Norbert: Lehet, hogy csak ½ jut háztartásonként, de az is egy kis figyelmesség.
Mátraverebély Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014.(XI.12.) számú határozata
Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy a 2014. évi
költségvetésükből családonként egy csomag szaloncukrot oszt ki karácsonyra.
Felelős: Csemer Norbert, Szappan Lászlóné
Határidő: 2014. december 10.
3./Egyebek:
Szappan Lászlóné: Megkérdezte a jegyzőt, hogy mennyi
Önkormányzat?

szociális tüzelőt kapott az

Beke Andrea: 412 q–t kaptunk, a Szociális Bizottság kérelem alapján fog dönteni arról,
hogy ki kaphat. Mivel szenet igényelt az Önkormányzat, egyforma mennyiséget fog
mindenki,aki jogosult kapni.
Varga Piroska: Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.
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