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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. február 3-án 11 órakor, az 

Endrefalva Község Önkormányzat Hivatalában megtartott nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rácz Tamásné elnök, 

Kartnyák András elnök-helyettes, 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

 

Rácz Tamásné elnök 11 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 3 fővel határozatképes, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rácz Tamás képviselőt javasolja. 

A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadták. Rácz Tamásné elnök kéri, 

hogy a meghívóban szereplő napirendet a következők alapján állapítsák meg: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának névmódosítása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának névmódosítása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a jogszabályváltozások miatt módosítani 

kell a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnevezését. Felkéri a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a 

testületet a törvény részleteiről. 

Vincze Nikolett körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálybalépése előtt létrejött 

kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. Ahhoz, hogy a Magyar 

Államkincstár a névmódosítást átvezesse, a képviselő-testületnek meg kell határozni a pontos 

elnevezését és a rövid nevét is. Ezt egy változás-bejelentési lapon kell eljuttatni a Kincstárhoz. 

Rácz Tamásné elnök javasolta az „Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata” elnevezést, 

míg rövid névként az „Endrefalva RNÖ” elnevezést. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő képviselők 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi határozatot 

hozták: 
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Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

1/2012. (II.03.) számú határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján nevét az alábbiak 

szerint módosítja: 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Rövid neve: Endrefalva RNÖ 

Hatálybalépés időpontja: 2012.01.01. 
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a névváltozással kapcsolatos 

feladatok elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

 

2. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jogszabályváltozások miatt a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot is módosítani kell, így javasolja az SZMSZ felülvizsgálatát. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő képviselők 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi határozatot 

hozták: 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

2/2012. (II.03.) számú határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza az elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 110.000 Ft-ot költött plüssállatokra, amelyet 

decemberben mikuláskor és karácsonykor osztott szét a helyi óvodásoknak, iskolásoknak. Kéri a 

költség jóváhagyását. 
 

Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő képviselők 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi határozatot 

hozták: 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

3/2012. (II.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy jóváhagyja az elnök plüssállat vásárlásra fordított 110.000 Ft, 
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azaz egyszáztízezer forint összeget. A plüssállatokat a CKÖ a helyi gyermekek 

között osztotta szét a mikulási és karácsonyi rendezvényeken. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző tájékoztatja a képviselőket a nemzetiségi törvény leglényegesebb 

pontjairól, továbbá felhívja az elnök figyelmét, hogy a jövőben a meghívókat a kormányhivatalnak 

is meg kell küldeni. Tájékoztatja a testületet, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi 

önkormányzat között létrejött megállapodást felül kell vizsgálni a törvényben szabályozott tartalmi 

elemeknek megfelelően 

Rácz Tamásné elnök javasolja, hogy a testület bízza meg a körjegyzőt és az elnököt a 

megállapodás felülvizsgálatára. 

 

Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő képviselők 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi határozatot 

hozták: 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

4/2012. (II.03.) számú határozata 
 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy megbízza a körjegyzőt és az elnököt, hogy az Endrefalva 

Község Önkormányzatával kötött megállapodást vizsgálja felül. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző tájékoztatja a testületet, hogy az említett nemzetiségi törvény 133. §-a 

szerint a „nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet.” Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (2) bekezdése szerint „a helyi nemzetiségi önkormányzat 

fizetési számláját a 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél 

vezetheti.” A helyi önkormányzat számlavezetője az OTP Bank és a CKÖ is ott rendelkezik 

számlával, de a névmódosítás MÁK bejegyzését követően a pénzintézetnek is be kell jelenteni. 

Fontos annak meghatározása, hogy ki rendelkezzen a bankszámla felett. 

Rácz Tamásné elnök javasolta, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és/vagy az 

elnökhelyettes és egy képviselő aláírása legyen szükséges azzal a korlátozással, hogy a közeli 

hozzátartozók együtt ne rendelkezzenek a bankszámla felett, hogy ebből senkinek ne legyen a 

későbbiekben problémája. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő képviselők 

3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi határozatot 

hozták: 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

5/2012. (II.03.) számú határozata 

 

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza az elnököt, hogy a névmódosítást a pénzintézetnél bejelentse és 

megtegye a szükséges intézkedéseket. 

A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és/vagy az elnökhelyettes és 

további egy képviselő együttes aláírása szükséges azzal a korlátozással, 

hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § szerinti 
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közeli hozzátartozók (b) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett 

élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a 

testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 

bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;) 

együttesen nem rendelkezhetnek a bankszámla felett. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné tájékoztatja a képviselőket, hogy az intézményeknek adott támogatást az iskola és 

az óvoda is felhasználta. Az iskolában labdákat, gyertyákat, szaloncukrokat vettek az ünnepségre, 

míg az óvodában játékokat vettek a kisebbeknek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rácz Tamásné elnök az ülést 11.40-kor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rácz Tamásné                                                                        Rácz Tamás 

elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


