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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. október 17-én 15.00 órakor 

megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 15.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket 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. Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok 

közé felvételre kerüljön Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi 

költségvetés teljesítéséről készült beszámoló elfogadása. Kérte, aki egyetért a módosított 

napirenddel, igennel szavazzon. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

3. A 2012. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Módosított napirendi javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

3. A 2012. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

4. A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

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

napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadta. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Közmeghallgatás 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök megállapított, hogy a közmeghallatás meghirdetésre került, azon érdeklődő 

nem jelent meg, így javasolta az ülés folytatását és a 2. napirend megtárgyalását. 
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2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A tánccsoportunk különböző rendezvényeken szerepel, megpróbálom a 

teljesség igénye nélkül felsorolni azon településeket, ahol felléptek: Szécsény, Diósjenő, 

Karancskeszi, Magyargéc, Ságújfalu és Dejtár. A dejtári rendezvény három napos volt nagyon jól 

érezték magukat a tánccsoport tagjai. A fellépésekre való személyi szállításokat a szponzoraink és a 

rendezvényeket szervező önkormányzatok valósították meg, amit nagyon köszönünk nekik. A 

Szentkúton is voltunk zarándoklaton a helyi kisebbség tagjaival, amely a munkatervünkben is 

szerepelt. A zarándokhelyre történő utazást a Szécsényi Kistérség autóbuszával oldottuk meg, a 

szállítás költsége 10.200,- Ft volt. Ezúton kérem majd a képviselő-testület jóváhagyását a 10.200,- 

Ft-os szállítási költség jóváhagyására. A két ülés között történt még, hogy Budapesten jártam a 

Hanns Seidel Alapítvány és a Polgári Szécsényért Alapítvány által megszervezett 3 napos 

értekezleten. Az említett alapítványoknak köszönhetően került megrendezésre a Példakép tábor 

2012. július 8. és 15. között a Ráróspusztai Gyermek és Ifjúsági Tábor Erdei Iskolában, ahol az 

endrefalvai gyermekek is helyet kaptak. Már említettem a júliusi testületi ülésünkön milyen 

nagyszerű ellátásban volt részük a gyerekeknek, nagyon köszönjük még egyszer a lehetőséget. 

Szeretnénk jövőre is a gyerekeket elvinni táborozni, hiszen ezeknek a gyerekeknek nem mindennapi 

élményben lehetett részük és itt nem csak az olimpiai bajnokokkal való találkozásra, hanem a napi 

ötszöri étkezésre gondolok. 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

37/2012. (X.17.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentkúti 

zarándokhelyhez történő utazás finanszírozására 10.200,- Ft-os utazási költséget a 

saját költségvetése terhére jóváhagy. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

3. A 2012. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Átadom a szót a körjegyzőnőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: A költségvetés módosítására egyrészt azért van szükség, mert a 

költségvetés bevételi oldala a feladatalapú támogatás összegével növekedett, ez 1.072.625,- Ft. 

Másrészt a kiadási oldal növekedett a következőkkel: a dologi kiadások előirányzatával, azaz 

863.085,- Ft-tal, pénzeszköz átadás előirányzatával, azaz 80.000,- Ft-tal valamint a személyi 

juttatásokkal, azaz 102.000,- Ft-tal és ezek járulékaival, azaz 27.540,- Ft-tal. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

38/2012. (X.17.) számú határozata 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetésének módosítását az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és 

elfogadja. 

(A költségvetés módosítás a határozat melléklete.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

4. A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Átadom a szót a körjegyzőnőnek. 

Vincze Nikolett körjegyző: Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztését kérem, tekintse át a képviselő-

testület és amennyiben egyetértenek az előterjesztés tartalmával, elfogadólag nyilatkozzanak. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

39/2012. (X.17.) számú határozata 

az önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetés I-III. negyedévi beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta. 

(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Vincze Nikolett körjegyző: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára a helyi 

nemzetiségi önkormányzat elnöke részére kérdőívet küldött, amelyben a nemzetiségi nyelvi jogok 

érvényesülése a nemzetiségi önkormányzati testületi üléseken témában tesznek fel kérdéseket. 

Kérem az elnök asszonyt, hogy tekintse át az általam kitöltött kérdőívet és amennyiben valamivel 

nem ért egyet, kérem, jelezze. 

Rácz Tamásné elnök: A körjegyzőnő által kitöltött kérdőívvel egyetértek, kérem, gondoskodjon a 

Helyettes Államtitkársághoz történő eljutatásáról. 

Vincze Nikolett körjegyző: Az Útravaló-MACIKA Esélyegyenlőségi ösztöndíjak ajánlásával 

kapcsolatban szeretném javasolni a képviselő-testületnek, hogy zárt ülés keretein belül döntsenek 

ezekről az ajánlásokról vagy egy felhatalmazás alapján az elnököt bízzák meg az ajánlások 

aláírásával, amennyiben mindenkinek támogatják a programban történő részvételét. 

 

 

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 

40/2012. (X.17.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy támogatja a helyi tanulók Útravaló – MACIKA Esélyegyenlőségi 

Ösztöndíjprogramban való részvételét. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az Útravaló – MACIKA 

Esélyegyenlőségi Ösztöndíjprogramra jelentkezők ajánlásait aláírja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: „Ki mit tud”-ot szeretnénk rendezni a gyerekeknek. Hol tarthatnánk meg ezt 

a rendezvényt? 

Vincze Nikolett körjegyző: A II. András Közösségi Házban, amely most Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Térként működik. Szerintem annak nagyterme is megfelelő, de ha nagyobb számú 

részvételre számítanak, akkor a Kultúrházba javaslom a rendezvény lebonyolítását, de ezt 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületével még meg kell beszélni. 

Rácz Tamásné elnök: Akkor a következő testületi ülésen megkérdezem a polgármester asszonyt. A 

rendezvény megtartása előreláthatólag 50-60.000,- Ft-ba fog kerülni, az önkormányzat 

bankszámláján ezt követően megmaradó összeget a következő évben szeretnénk majd felhasználni, 

így a decemberi ünnepekhez csak jelképesen tud az önkormányzat hozzájárulni. Szeptember 1-jén 

együttműködési megállapodást kötöttem az Általános Iskolával az integrációs és képesség-

kibontakoztató pedagógiai rendszer támogatására. Kérem a jóváhagyásotokat. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

41/2012. (X.17.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az endrefalvai 

Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézménnyel (székhely: 3165 Endrefalva, 

Béke út 4-6.) 2012.09.01. napján kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Rácz Tamásné elnök az ülést 16.00 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


