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Jelen vannak: Lakatos Aritalné elnijk
Denleter I]erencné ke1ll iscltl
Rtrszti Istr árlrré képl iscJil

Tanácskozási i oggal meghír,ottak:

az ülés egész időtartamára

Silnot-t Ottci pol gárnle ster
Kor,ácsné Szalai Krisztirla al.ieg: ző. kirerlde ltsé!-r czető

.\ iakosság részéró1 rnegjelent: 1] 1ó érdekltldr_j lillarlrptllgár

Lakatos Antalné elnök köszörlti a lrregielcrrtckct. ,\.jclerrléti ír alap.ján megállapitja. htlg1 a

közrrreghallgatás határozatképes. a 3 1ő kepr lsclii kijzLil 3 íö ielen r an. ígl az ülést rrregnl,itja.
Felkérte. lrog1 a rrrai |ilés jeglziikilnlrérlck lritcicsítójétlek Dcnretcr Feretlctré kópliseliit" aki
el tbgadta a l-elkerest.
Javaslatot tesz a kiizrneghallgatás napirellcii }]()lltjaila. trrellet a képviselii-testület tagjai
elri-iangúlag. az írásbeli llreglrír ór al nregegr czilct-t az alábbiak szerint fogadnak el.

NapiI,end

1" Tá.iékoztató a kör,etkező ér,re tervezett í'eladatokrírl
Előterjesztő: Lakatos Antalné

2. Bejelentések, lakossá gi htlzzászőlások

Lakatos Antalné elnök: Köszörltli a bizaltlritt. lttllit az clktóber l3-ai r.álasztáscrrl kaptak.
A 2014. él,ben rnegl,alósításra keriilt az elstj \,1ii,LrIlisest. atlrelvról pozitíl lisszajelzéseket
kaptak. a gl,erekek. és a szr"ilők r,észt{rő1.

ideiglerresen a nemzetiségi iinkortlánrzat a klrrlltcrernben kap lreh,et. ahol ideiglenes irodát
aiakítarrak ki,
.\ jörőbeli tern,ek között szerepel:
-A Luclas épületének berendezése. ahol összegr Lrliretnének eg}-eg} eseménl, alakalnrár.,al.

ilIetr c tbglalkozások:t tarthatnátrak a gl erekck I,r-iszére.



- Fitr-iesz teren kialakítását is terr ezik a Llt,-las i-il;iilr-tében. a 1 8 ér alatti rclnra nemzetiségi
tratal téirrőttek részere.
- Költségr etéslik elelg csekc1l1-. czér1 pro*u.riltll()k illcg\ alósításához klilsó segítségI,e is
sztikségük lesz. r,ár,ják a lakosság és a tátrrogatoi, iciliiánlását.
Felhíija a í'igrelnrét a lakosságllak. irog1 a köitst,i.lctés|irlkre raló tekirrtettel. senrtlrilr,etl
támo gatást. alkaimi pénzbeli se gítsé get netll tt"tcl tlak b i zttl sítani.
Terl,eik között szerepel a.jól tarrLrló romii g\erekck.lLrtalll-razása. ösztönijzre ezzel a többi
glereket is a tar-rulásra.

,\ tanulnráni,aikat kezdő kisiskolaisok tárllogatasllt i,s tervezik. kisebb fiizet-.
írószerc sotlrag_e,al. a könn 1 ebb i n cj Lrl ás érdeli,-1 be Il

Ruszó Istl,ánné képviselő: Szeletnék iisszclirgIrl lz lttcátl cse llerrgő ílatalokat. közös
1ilmretítést. kézműres 1bgialkozást szerreztli sz.it,tlLtkra. Biztosítani szeretnétrek egr lrell-et.
aho l beszél geti-retr-rek. iisszej öhetIlek.

Lakatos Antalné elnök: Felkéri Orosz Erlit lr tlrittrtt e.jro klribvezetőjét. mlltassabe rör,iden a

kezdeménl ezését. .

Orosz Él,a klubvezető: [.:91,érlel ezelőn kcztlil.ii;tt a Nvittltt A.itó Klub lnegszer\ezésc. kis
össze_uű nlertes páll,ázatbcil. l'ajlrb alkalotllnlai szerreztünk a teleptilésen beszólgetéseket.
összejöl,eteleket az cgclszséges táplálkozás qls éiet _;cgl,éberr. Szeretnének a jör,őben eg)
közösségr házat kialakítani. aht'l lehetőseg n\ í]rra ttx,ábbképzésekre. és kisebb össze.jör-etelek
leborrrolítására. Alapítr,ánvuk hátránl,os helrzctl-t enlberek segítésére. tárnogatására alakuit.
szír,esen nTúiködne egr iitt a jör őberr a nenzetiségi ijnkorr-nány,zattal,

Lakatos Sándorné: Az Akác trti kijzlekeclc]s.jirlítása érdekéberr r-rrit trrd tenni a llell,}zetisé.'i
önkorrlánl,zat? Ér,ek iita nincs tllegolclra a .iartill. cs az úit aszf-aitozása.

Lakattls Antalné elnök: A Netllzetisegi t tni,,,t,ttrlilr)zattlak rTerrr télaclata az utak. tárdák
rerrdbetétele. A csekélr kiiltségr etesból kil iteiezhctctlcll is lenne.

Lakatos Gvuláné: A gverekek tárllclgatásár ai iiapcstllatban kérdezrle. hogr rrriért csak a _itil

tarruló grerekeket kíránja kiernelrri jutaltltl-ttltiti ll nenlzetiségi iinktlrrtlánlzat'.) ]Vliért rTerrr

kaphat az összes ror]la g\ efek jutalr'rat'l

Lakatos Antalné elnök: Ezzel szerettlék ijsztijll(izrli a többi rollla gvereket is arra. hogr
tiirekedjenek a jó tanulásra. nlert akkor traqr tri-]ll eséllr el tr.idl-rak tor,ábbtarrr-rlrri és.jirtaloInbart
és részesr"illretnek.

Az elnijk összegzi js eredmc-tlr-esnek ítéii a ii}c!tilrtott közlrrcrllrallgatást. rnegkiiszöIlrli a

l-rregjelerrést. és az tilést 16 órakor bezárja.
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