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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének endrefalvai 

hivatalában az Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. november 28-án 13.00 órakor 

megtartott rendes ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 13.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, 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 kiküldött napirendi pontok 

elfogadását. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. A 2012. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. A 2013. évi koncepció megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. 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. A 2012. évi költségvetés módosítása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A módosítás indoka a települési önkormányzat számára átadott pénzeszköz, 

melyet dologi kiadásból lett átcsoportosítva. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

44/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és 

jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

2. A 2013. évi koncepció megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A koncepciót olvastátok, javaslom az elfogadását. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

45/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 

koncepciót az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és jóváhagyólag 

elfogadja. 

(A költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerű 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Szeretném kérni a képviselők hozzájárulását ahhoz, hogy a banknál 

módosítsuk a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultakat. Az elnök és az elnök-helyettes vagy 

egy képviselő aláírása legyen szükséges. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

46/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a bankszámla feletti rendelkezésre az elnök és az elnökhelyettes, vagy az 

elnök és egy képviselő együttes aláírása szükséges azzal a korlátozással, hogy a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § szerinti 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 

bankszála felett. 
 

Határidő: 2012.12.01 

Felelős: képviselő-testület 

 

Rácz Tamásné elnök: Javaslom a képviselő testületnek az Általános Iskola és Óvoda Pedogógiai 

Programjának támogatását. 
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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 

47/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az endrefalvai Általános Iskola és Óvoda (3165 Endrefalva, Béke út 4-6.) 

Pedagógiai Programjának részét képező cigány kisebbségi programot jónak tartja, 

megvalósítását támogatja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Rácz Tamásné elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy használt ruha és cipő osztást szervez a 

településen élő rászoruló roma családok számára. Erre kéri a képviselő-testület jóváhagyását és a 

saját költségvetés terhére 90.000,- Ft elfogadását. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

48/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a településen élő rászoruló roma családok számára használt ruha és cipő 

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

intézkedéseket megtegye. A képviselő-testület a ruha és cipő osztás fedezetére 

saját költségvetése terhére 90.000,- Ft-ot biztosít. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

Rácz Tamásné elnök: Javasolja, hogy 2012. december 8.-án 12.30 órai kezdéssel roma 

hagyományőrző ki mit tud versenyt rendez, amelynek bevételét jótékonysági célra szeretnék 

felhasználni két beteg kisgyermek javára. A 14 éven felülieknek a belépő 200,- Ft/fő. Szeretném 

meghívni a környező roma önkormányzatokat és tánccsoportokat. A költségvetésünkből 75.000,- Ft 

jóváhagyását kérem a rendezvényre. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

49/2012. (XI. 28.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy 2012. december 8.-án 12.30 órai kezdéssel roma hagyományőrző ki mit tud 

versenyt rendez, jótékonysági céllal két beteg gyermek támogatására. A képviselő-

testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. A 

képviselő-testület a rendezvény költségeinek fedezésére saját költségvetése terhére 

75.000,- Ft-ot biztosít. 
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Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

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 


