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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. február 13-án 15.15 órakor, 

Endrefalva Község Önkormányzatának Hivatalában megtartott nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rácz Tamásné elnök, 

Kartnyák András elnök-helyettes,  

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő, 

Radics Gábor képviselő, 

Vincze Nikolett körjegyző, 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

Jónás Jácint körzeti megbízott, meghívott. 

 

Rácz Tamásné elnök 15.15 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 

a testület 4 fővel határozatképes, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rácz Tamás képviselőt javasolja. 

A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúan elfogadták. Rácz Tamásné elnök 

javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend módosítására az alábbiak szerint: 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

A képviselők a módosított napirendet egyhangúan elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy az Áht.-nak megfelelő határozattervezet 

készült a 2012. évi költségvetésről, amely igen részletes. Az elmúlt héten megérkezett az általános 

működési támogatás, amely 214.689 Ft. Javasolja a 2012. évi költségvetés elfogadását az 

előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 
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Rácz Tamásné elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő képviselők 

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

hozták: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

 6/2012. (II.13.) önkormányzati határozata  

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: RNÖ) képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján és a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj. tv.) 114. § (1) d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az RNÖ 2012. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 

hozza. 

 

1. A határozat hatálya az RNÖ-re terjed ki.  

 

2. A képviselő-testület az RNÖ 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 215 ezer 

forintban állapítja meg. 

 

3. Az RNÖ 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 215 e Ft, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft 

     be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft 

     bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft 

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből, 0 e Ft 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

     elszámolható összegből, 0 e Ft 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából  215 e Ft 

származik, 

c) közhatalmi bevétel 0 e Ft 

d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft 

e) felhalmozási bevétel 0 e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft 

h) kölcsön 0 e Ft 

i) előző évi pénzmaradvány   152 e Ft 

 

4. Az RNÖ 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 

azaz 

a) működési költségvetés 367 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:  12 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 
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      szociális hozzájárulási adó:  3 e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások:  352 e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  0 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft 

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft 

      ba) intézményi beruházások, 0 e Ft 

      bb) felújítások 0 e Ft 

      bc) kormányzati beruházások 0 e Ft 

      bd) lakástámogatás 0 e Ft 

      be) lakásépítés 0 e Ft 

      bf) egyéb felhalmozási kiadások  0 e Ft 

c) kölcsönök 0 e Ft 

 

5. Az RNÖ-nál az engedélyezett létszám 0 fő. 

 

6. Az RNÖ-nek nincs az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programja, projektje. 

 

7.  Az RNÖ általános és céltartaléka 0 Ft.. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

 

2. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójának 

megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület már a beszámolóját is el 

tudja fogadni az előterjesztésnek megfelelően. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

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

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

hozták: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012. (II.13.) önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Endrefalva RNÖ 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 931 

e Ft bevétellel, 779 e Ft kiadással és 152 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyólag 

elfogadja. 

(A költségvetési beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 
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3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök javasolja, hogy 5.000 Ft értékben támogassák az óvodai farsangi 

rendezvényt. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

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

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

hozták: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012. (II.13.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy támogatja az Általános Iskola és Óvoda óvodai farsangi 

rendezvényének megvalósítását 5.000 Ft, azaz ötezer forinttal. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök javasolja, hogy 10.000 Ft értékben támogassák az iskolai farsangi 

rendezvényt. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

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

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

hozták: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2012. (II.13.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy támogatja az Általános Iskola és Óvoda iskolai farsangi 

rendezvényének megvalósítását 10.000 Ft, azaz tízezer forinttal. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök kéri a testület felhatalmazását, hogy az új névnek megfelelően bélyegzőt 

készíttethessen, amely várhatóan 10.000 Ft-ba fog kerülni. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

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

hozták: 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2012. (II.13.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza az elnököt, hogy a névváltozásnak megfelelően 1 db kör alakú és 

1 db fejbélyegzőt készíttessen, melynek költsége előreláthatólag 10.000 Ft, 

azaz tízezer forint. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök javasolja, hogy átadott pénzeszközt adjon át a települési önkormányzatnak 

azzal a határozati javaslattal, hogy a tehetséges Radics Georginát és annak családját támogatásban 

részesítse, mert a családnak megnövekedtek az anyagi terhei. 

Radics Gábor képviselő: Mennyire gondolsz? 

Rácz Tamásné elnök: 50.000 Ft-ra gondoltam. Egyetértetek? 
 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 
 

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

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

hozták: 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2012. (II.13.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy javasolja Endrefalva Község Önkormányzata számára, hogy 

Radics Tamás 3165 Endrefalva, Deák Ferenc út 3. szám alatti lakosnak 50.000 

Ft (azaz ötvenezer forint) támogatást biztosítson a gyermeke, Radics Georgina 

televíziós tehetségkutató versenyen való részvétele miatti megnövekedett 

kiadásokra való tekintettel. 

A képviselő-testület az ehhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 

működési pénzeszköz átadás címén biztosítja a települési önkormányzat 

számára. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök elmondja, hogy nagyon bízik a feladatalapú támogatásban. Úgy látja, hogy 

rendezvények megtartására csak abban az esetben kerülhet sor, ha kapnak támogatást. A 

polgármester asszonnyal is le szeretne ülni, hogy közösen pályázzon a két önkormányzat, mert még 

erre sem került sor. Kérdezi Radics Gábor képviselőt, hogy tud-e járni ezek után az ülésekre. 

Radics Gábor képviselő: Igen, reméljük, a jövőben el tudok jönni. 

Rácz Tamásné elnök elmondja, hogy az ülésre meghívta Jónás Jácint körzeti megbízottat is, aki 

egyben rendőrségi kapcsolattartó is. Átadja neki a szót. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Én lettem megbízva azzal a feladattal, hogy tartsam a kapcsolatot 

a rendőrség részéről a roma nemzetiségi önkormányzatokkal. A kistérségi összes roma 

önkormányzat hozzám tartozik. Felém lehet jelezni, ha bármilyen olyan dolgot észleltek, hogy a 

roma származás miatt problémátok van. Megpróbálunk ilyen esetekben segíteni. A konfliktusok 

kezelése is nagyon fontos, mert egyre nagyobb társadalmi probléma a roma kérdés. A romanap 

során is már jól együtt tudtunk működni a tavalyi évben is. Fontos, hogy ezeknek a 

rendezvényeknek ne negatív visszhangja legyen. Ha van valami jó elképzelés, azt szívesen veszem.   

Rácz Tamásné elnök: Mi a legnagyobb probléma most a településen? 
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Jónás Jácint körzeti megbízott: A rongyfűtés nagyon káros és környezetszennyező. Nagyon 

negatív a lakosság megítélése is ebben a viszonylatban. 

Rácz Tamás képviselő: Nagyon nagy a munkanélküliség. Ha lenne munka és az ember meg tudná 

venni a fát, akkor nem lenne ez a probléma. 

Radics Gábor képviselő: Diósjenőn is meg lett beszélve az erdészettel és segítettünk az 

erdőtakarításban. 

Rácz Tamás képviselő: Igen, ha az erdészet megjelölné azokat a fákat, amelyeket ki lehet vágni, ez 

működne. Együtt lehetne működni. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Voltak kezdeményezések, többen is kaptak lehetőséget, de 

eljátszották a bizalmat. 

Rácz Tamásné elnök: Ebben kérnénk a segítséged, ha van rá mód, én is felajánlom a segítségemet. 

Jónás Jácint körzeti megbízott: Felveszem a kapcsolatot az állami erdők kezelőjének vezetőjével 

és jelzek, hogy mit tudtam intézni. Bármilyen segítség kell, meg tudtok keresni, a rendezvények 

előtt pedig jelezzetek. 

Rácz Tamásné elnök: Terveim között szerepel egy jótékonysági rendezvény megszervezése, 

amely célja a közszolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók tartozásainak rendezése. Például akiknek 

kikapcsolták az áramot, vizet. Jó lenne a tartozásaikat mielőbb rendezni, vagy segíteni nekik 

valamennyivel. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rácz Tamásné elnök az ülést 16.30-kor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Rácz Tamásné                                                                      Rácz Tamás 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


