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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. június 7-én 15.30 órakor 

megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Oláh János Polgárőr Egyesület elnök 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 15.30 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Oláh 

Jánost a Polgárőr Egyesület elnökét és Vincze Nikolett körjegyzőt. A jelenléti ívből megállapította, 

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

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rácz Tamás képviselőt javasolja. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 

a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat az első és második napirendi pont felcserélésével 

fogadják el. Kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Polgárőr Egyesület Endrefalva civil 

szervezettel 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Endrefalva Község Önkormányzata és Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

együttműködési megállapodásának felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

4. Az óvodai, iskolai ballagások megbeszélése 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

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

módosított napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Együttműködési megállapodás megtárgyalása a Polgárőr Egyesület Endrefalva civil 

szervezettel 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az első napirendi pont az együttműködési megállapodás megtárgyalása a 

Polgárőr Egyesület Endrefalva civil szervezettel. Felkérem az elnök urat, ismertesse a véleményét a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 
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Oláh János Polgárőr Egyesület elnöke: Sajnos még nem tudtam áttanulmányozni az 

együttműködési megállapodást. Mindenesetre köszönöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

megkeresését, még nem volt ilyenben részem. Az együttműködésre mindenképpen szükség van, 

hiszen a település lakosságának nagy része a kisebbséghez tartozik. Egyesületünk megalakulásakor 

20 fővel indultunk, ebből több mint 10 vagy 15 fő a kisebbséghez tartozott. Az alakuló ülésen is 

gond volt a kisebbséggel, mert 3-4 fő telefonlopásba keveredett így ki kellett zárni őket az 

egyesületből. Most 3 főt szerveztem be az egyesületbe, de szeretnék még többet is. Már más 

fórumokon is elmondtam, hogy nagyon nehéz olyan tagokat toborozni, akik érdemi munkát is 

fognak majd végezni. Általában olyanok jelentkeznek, akik nem felelnek meg minden 

követelménynek. Javaslom, hogy térjünk vissza arra, hogy hogyan kapcsolódhat a két szervezet a 

későbbiekben. Azt mindenképen megígérhetem, hogy előre jelezni fogom a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot is érintő kérdéseket. Kérem az önkormányzat segítségét a tagok toborozásában. A 

tagoknak a következő feltételeknek kell megfelelni, legyenek 18 éven felüli, büntetlen előéletű 

személyek. A mi költségvetésünk is nagyon szűkös, a tavalyi évben Endrefalva Község 

Önkormányzata megvonta a támogatását tőlünk. Az éves tagdíjunk tagonként 200,- Ft. 

Rácz Tamásné elnök: Évi 200,- Ft? 

Oláh János Polgárőr Egyesület elnöke: Igen, azért ilyen alacsony, mert a tagok ellenjutattás nélkül 

végzik a munkát, így a tagdíjunk csak egy jelképes összeg. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

rendezvényeit támogatjuk. A faluközpontban üldögélő gyermekekkel kellene valamit kezdeni, a 

játszótérre viszik ki a kutyákat. A képviselők is tehetnének valamit az ügy megoldása érdekében. 

Rácz Tamásné elnök: A rendőrségnek is hasonló problémái vannak a megállapodással 

kapcsolatban, azaz nem tudják, hogy mit is tartalmazzon, hogy kell-e felsőbb vezetéstől engedély. 

A fiatalok bevonása a polgárőr tevékenységbe pedig igazán jó ötlet. A fiatalok mostanság sokkal 

őszintébbek. Az állandóan a buszmegállóban üldőgélőket érdemesnek tartanám az egyesületbe 

bevonni, hiszen mindig a faluközpontjában tartózkodnak. Végre lenne sikerélményük is, 

amennyiben megfelelően látják el ezt a feladatot. Kevesebben randalíroznának, nagyon nehéz lesz, 

de próbáljuk meg. A rendezvényeken szívesen látnánk a polgárőrséget, mert mégiscsak 

rendvédelmi személyek, de természetesen a rendőrséggel együtt. A rendőrség eddig minden 

rendezvényünkön jelen volt és vigyázták a rendet. Amennyiben egy jól működő kapcsolat jön létre 

közöttünk, akkor egy kisebb összeggel tudnánk támogatni a polgárőrség tevékenységét is. Például 

10.000-20.000,- Ft-tal. Sajnos nagyon szűk a mi költségvetésünk is. 

Oláh János Polgárőr Egyesület elnöke: Köszönjük. Nekünk 0,- Ft-ból kell gazdálkodnunk. A 

Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségénél 100.000,- Ft-os pályázatot nyertünk. A 

polgárőrség számára az elnyert pályázat azt jelenti, hogy az idén meg tudunk tankolni és a műszaki 

vizsgára el tudjuk vinni a használatunkban lévő gépjárművet. A fiataloknak előadásokat is lehetne 

szervezni például a szabálysértésekről, a polgárőr tevékenységről. Köszönöm a meghívást. 

Rácz Tamásné elnök: Az elkövetkezendő hónapokban megpróbál a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat összeülni. Szeretnénk a fiataloknak egy másik lehetőséget nyújtani. 

 

Oláh János a Polgárőr Egyesület elnöke 13
25 

perckor távozott az ülésről. 

 

 

2. Endrefalva Község Önkormányzata és Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

együttműködési megállapodásának felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az együttműködési megállapodásban, olyan dolgok szerepelnek, 

amelyeket a jogszabályok előírnak a települési és a nemzetiségi önkormányzat számára, mint 

például a határidők, koncepciók, ki végzi a pénzügyi feladatokat, beszámoló készítését, stb. 

Rácz Tamásné elnök: A megállapodást még kiegészíthetjük a jó sportoló gyerekek támogatásával, 

azért hogy ne mindig a jó tanulóknak legyen sikerélményük. 
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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 

28/2012. (VI.07.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Endrefalva Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő, a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodást. 

A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az Endrefalvai Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2010. (XII.15.) sz. határozatával 

jóváhagyott együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi. 

(Együttműködési megállapodás tervezet a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

3. Tájékoztatás a két ülés közötti eseményekről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné: A Cigányság Világnapja alkalmából megrendezésre került ünnepségen, amely az 

endrefalvai Általános Iskolában volt március 19-én, részt vettünk. A rendezvényre rajzzal, 

festményekkel és tánccal is készültek a gyermekek. A televízió is megjelent az eseményen. A roma 

hagyományokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A XIII. Podo-Híd Roma-Magyar Diák 

Kulturális Fesztiválon is szerepelt a „Fénylő Gyöngyök” elnevezésű tánccsoportunk. A 

vetélkedőkön a mi csapataink nyerték a legtöbb díjat, I. és II. helyezéseket hoztunk haza. Nagyon 

örülök a gyerekek sikereinek. A rendőrségtől meghívást kaptunk egy tájékoztatóra, amelyen többek 

között szó volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokról. 

Az együttműködés esetleges területeiről is felvilágosítást tartottak. A Szécsényi 

Rendőrkapitányságon belül átszervezések történtek, új rendőrkapitányunk van. A rendőrség 

támogatja a fiatalokért való törekvéseinket. A továbbiakban negyedévente találkozunk majd egy 

megbízott rendőrrel, akinek az lesz a feladata, hogy ezt a célt támogassa. Az elmúlt időszakban 

részt vettünk az Etes község által megszervezett Romanapon is. 

 

 

4. Az óvodai, iskolai ballagások megbeszélése 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretnénk megköszönni a pedagógusok, óvodapedagógusok munkáját az 

iskolai, illetve óvodai ballagáson. A gyerekek számára bonbonokat adnánk ballagásuk alkalomból. 

Az óvodába 22 db bonbont a ballagóknak és 6 szál virágot az óvónők részére, az iskolába 20 db 

bonbont a ballagóknak és a pedagógusok részére szintén egy-egy szál virágot. Az eseményekre 

25.000,- Ft-ot vennénk igénybe, a bankszámlán megmaradó további összeget a számlakezelési díjra 

hagyjuk meg. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

29/2012. (VI.07.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a helyi Általános Iskola és Óvoda tanévzáró és ballagási 

rendezvényén a gyermekek és a pedagógusok jutalmazására összesen 25.000,- Ft-

ot, azaz huszonötezer forintot jóváhagy. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a bonbonok és a virágok beszerzéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A képviselőknek van valami kérdésük? 

Rácz Tamás képviselő: „Romanap” lesz az idén? 

Rácz Tamásné elnök: Attól függ, hogy lesz-e feladatalapú támogatás. Amennyiben igen, 

szeretnénk szponzorokat is keresni a rendezvény megszervezéséhez. A lakosság ragaszkodik a 

romanaphoz, már most kérdezgetik tőlem, mikor lesz. 

Rácz Tamás képviselő: Sajnos sokan félre értik ezt a napot és azt hiszik, hogy a „Romanap” azt 

jelenti, hogy ingyen van minden, az étel és az ital is. Elvárja a lakosság tőlünk, hogy mindent 

biztosítsunk. 

Vincze Nikolett körjegyző: Amennyiben megrendezésre kerül a „Romanap”, felhívom a figyelmet 

arra, hogy a települési önkormányzat jelenleg nem foglalkoztat közmunkást, így a szokásos 

munkálatokat nem tudja az önkormányzat elvégeztetni. Például a helyszín tereprendezési 

munkálatait, vagy az azt követő rendbetételét. 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 16.30 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        Elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


