Jegyzőkönyv
Készült: 2012. december 24-én 17.00 órakor a Felsőtárkányi Faluház nagytermében
megtartott közmeghallgatáson.
Jelen vannak
Gubancsik Sándor elnök
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző
A település lakossága részéről: 1 fő
Gubancsik Sándor, mint levezető elnök megnyitotta a közmeghallgatást. Köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, hogy dr. Juhász Attila Simon polgármester úr hivatalos elfoglaltság
miatt az ülésen nem tud részt venni, ezért az 2. napirendi pont ismertetésével kezdődik a
közmeghallgatás.
1. napirendi pont:
Gubancsik Sándor elnök:
A Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. szeptember 12. napján kötött
együttműködési megállapodást a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri
Kirendeltség- és Szolgáltató Központjával.
Együttműködési megállapodás tartalma:
 A munkanélküliség, tartós munkanélküliség csökkentése
 A hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztathatóságának javítása, a tartós foglalkoztatásba
történő bevonás elősegítése.
 Az új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív program „a hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása.
 Annak elősegítése, hogy a roma népesség minél nagyobb arányban kapcsolódjon be a
különböző munkaerő-piaci, valamint a TÁMOP 1.1.2-11/1 operatív program térségi
projektébe.

Önkormányzatunk támogatta a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ három 8.
osztályos tanulóját (Baranyi István, Csíkos Nikolasz, Csóka Olivér) a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételében. Itt megemlítem, hogy
Felsőtárkány Község Önkormányzata is támogatta a három tanulót.

Önkormányzatunk kezdeményezte az Egerbaktai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való
együttműködést a kultúránk, roma érdekvédelem, roma lakosság felzárkóztatásban történő
közös lehetőségeinek kialakításában. Az együttműködés pontos részletei a jövő évben
kerülnek megtárgyalásra.
Felsőtárkány Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázni kíván a 2013-as feladatalapú
támogatás elnevezésű pályázatra.
E pályázat célja, hogy a Roma önkormányzatok a kitűzött céljaik megvalósítására anyagi
támogatást kapjanak.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a települési önkormányzatnak a Faluház
tetőterének kialakításához.
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája az Erdészettel szemben lévő épületben, a
konditerem mellett található.
A lakosság részéről kérdések nem hangoztak el.
Mivel több kérdés, probléma nem merült fel Gubancsik Sándor elnök 17.10 órakor a
közmeghallgatást bezárta.
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