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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. március 23-án 13.00 órakor 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 13.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Csóriné 

Botyánszki Ágnes polgármestert és Vincze Nikolett körjegyzőt. A jelenléti ívből megállapította, hogy 

a megválasztott 4 képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Kérte a 

Képviselő-testület tagjait, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat fogadják el. Kérte, aki 

a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

meghívón feltüntetett napirendet elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Közmeghallgatás 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi tevékenységről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A 2011. évi tevékenysége sokszínű volt az Önkormányzatunknak. Májusban 

az általános iskola 2010/2011. tanévi ballagását 40.000,- Ft-tal, az óvodai ballagást 20.000,- Ft-tal 

támogattuk. Három rendezvényünk volt a 2011-es évben. Az első 2011. augusztus 20-ai Romanap 

volt, amely igazán jól sikerült. A Romanap programjaiba szerepelt a szépségverseny, gyermek 

műsorok és különböző élő zenei fellépők valamint a táncosaink. A rendezvény létrehozásához 

500.000,- Ft-ot vettünk igénybe. A második rendezvényünk a Ki, mit tud volt szeptember 10-én. A 

télapótól 43 szegény kisgyermek kapott csomagot az Önkormányzatunk által. Karácsonykor az 

idősek klubja, Általános Iskola és Óvoda rendezvényeit támogattuk. A harmadik rendezvényünk a 

szilveszterkor tartott ünnepségünk volt. Tájékoztatom a képviselő-testületet hogy, a tánccsoportunk 

nagyon jól működik, és rengeteg rendezvényen szerepel, igazán sikeresen. Az Etes Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által szervezet 2012.03.10-én tartott rendezvényen is jelen voltunk, erre 

szeretnék majd később bőven kitérni. Kérem, ha elfogadjátok a tevékenységünkről szóló 

beszámolót, szavazzatok.  
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

12/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

2. Közmeghallgatás 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök megállapítja, hogy a szabályosan meghirdetett közmeghallgatáson nem jelent 

meg egy érdeklődő sem, így javasolja, térjenek rá a következő napirendre. 

 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Javaslom, hogy kössünk megállapodást a következő intézményekkel: az 

Alapszolgáltatási Központtal, a Gyerekházzal, az Általános Iskola és Óvoda tagintézményeivel, a 

Védőnői Szolgálattal, a Szécsényfelfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a szécsényivel, az 

Endrefalva Község Önkormányzatával, a Polgárőrséggel, az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a 

Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Munkaszervezetével és a Ménes 

Patak-menti Települések Térségfejlesztő egyesületével. A megállapodások által segíthetjük egymás 

tevékenységét a község lakossága érdekében. 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

13/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az endrefalvai 

Alapszolgáltatási Központtal kötött Együttműködési megállapodást. 

 (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 



 4 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

14/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az endrefalvai 

Gyerekházzal kötött Együttműködési megállapodást. 

 (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

15/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az endrefalvai Általános 

Iskola és Óvoda, iskolai feladatellátási helyével kötött Együttműködési 

megállapodást. 

A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

16/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az endrefalvai Általános 

Iskola és Óvoda, óvodai feladatellátási helyével kötött Együttműködési 

megállapodást. 

A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

17/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Ménes-patak Menti 

Települések Térségfejlesztő Egyesületével kötött Együttműködési megállapodást. 
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A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

18/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az endrefalvai Védőnői 

Szolgálattal kötött Együttműködési megállapodást. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

19/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Szécsényfelfalu Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

20/2012. (III.23.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az Endrefalva Község 

Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodást. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

21/2012. (III.23.) számú határozata 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Szécsény Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodást. 

A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

22/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Felfalusi Cigányokért 

Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodást. 

 (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

23/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Ludányhalászi Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

24/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta az Endrefalvai Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettel (Székhely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.) 

kötött Együttműködési megállapodást. 
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A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

25/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és elfogadta a Szécsény Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulás Munkaszervezetével kötendő 

Együttműködési megállapodást. 

A testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására. 

(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném kérni a képviselő-testület segítségét a tánccsoport számára a már 

említett Etes községben történt szereplés utazási költségeinek megtérítéséhez. Kérem a 

jóváhagyásotokat, 30.000,- Ft-ba kerül a szállítás. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

26/2012. (III.23.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

tánccsoport etesi romanapra történő szállítását megtéríti, a képviselő-testület az 

elnöknek 30.000,- Ft összeget biztosít fenti célra. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném, ha szerveznénk egy használtruha és cipő osztást a rászorulóknak. 

Ehhez kérem, hogy a testület 100.000 Ft-ot biztosítson. 

Vincze Nikolett körjegyző: A testület nem segélyezhet, a ruhaosztást mindenki számára lehetővé 

kell tenni és az átvételről egy lista szükséges majd. Kérem, hogy erről majd a testület ne 

feledkezzen meg. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

27/2012. (III.23.) számú határozata 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a településen élő hátrányos helyzetű családoknak használtruha és 

cipő osztást szervez. A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az osztást 

megszervezze, melyhez 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint összeget biztosít. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 14.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        Elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


