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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal endrefalvai hivatalában az Endrefalva Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 17-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 10.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze 

Nikolett jegyzőt. 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. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri Boglárka Anitát. Javasolja a napirendi pontok 

módosítását. Javasolja a 2014. évi költségvetési koncepció felvételét a napirendre. 

 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. „Podo-híd” Hagyományőrző Fesztivál megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

3. Egyéni kérelem támogatásának javaslata (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. „Podo-híd” Hagyományőrző Fesztivál megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

2. Az Endrefalvai RNÖ 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

4. Egyéni kérelem támogatásának javaslata (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Az elnök megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét elfogadta. 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. „Podo-híd” Hagyományőrző Fesztivál megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A „Podo-híd” Cigány-Magyar Művészeti Fesztivál 2013. április 25-én kerül 

megrendezésre Budapesten. Szeretnénk részt venni a rendezvényen, de még nem tudjuk, hogy az 

általános iskolásokkal vagy az önkormányzat kisbuszával megyünk. Az úticélra szeretnék 10.000 

Ft-ot jóváhagyatni. 
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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 

27/2013. (IV.17.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2013. április 25-én megrendezésre kerülő a „Podo-híd” Cigány-

Magyar Művészeti Fesztiválon részt kíván venni. 

A képviselő-testület a rendezvény részvételével kapcsolatos költségekre 10.000 Ft-

ot, azaz tízezer forintot saját költségvetése terhére jóváhagy. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 

 

 

2. Az Endrefalvai RNÖ 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

 

Vincze Nikolett jegyző: Változott a törvény és a 2014. évi költségvetési koncepciót 2013. április 30-

ig el kell fogadnia az önkormányzatoknak. A pénzügyi előadó a 2013-as év bevételét, azaz az 

állami támogatást vette alapul a 2014-es bevételek tervezésénél. A kiadások megoszlása is az ezévi 

tervnek megfelelően van előirányozva. 

Rácz Tamásné elnök: Köszönjük, elfogadásra javaslom. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

28/2013. (IV.17.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

(A koncepció a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Vincze Nikolett jegyző: A könyvelési feladatokat eddig Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu 

Községek Körjegyzőségének pénzügyi előadója végezte, ez a továbbiakban sem változik, de a 

szervezet átalakult, a megnevezése is módosult. Ezt és a nemzetiségi törvény változásait figyelembe 

véve szükséges az önkormányzattal kötött megállapodást módosítani. 

 

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 

29/2013. (IV.17.) 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 Endrefalva Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (VI.07.) számú határozatával 

jóváhagyott együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi. 

(Együttműködési megállapodás tervezet a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

 

4. Egyéni kérelem támogatásának javaslata (zárt ülés keretén belül) 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a nyilvános ülést 10 
15

 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Rácz Tamásné               Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


