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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal endrefalvai hivatalában az Endrefalva Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Radics Gábor képviselő 

Rácz Tamás képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítője (14.00-15.00 óráig) 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 14.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze 

Nikolett jegyzőt és Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi tervkészítőt. 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 továbbá fölvenni a napirendi pontok közé a helyi 

esélyegyenlőségi program megtárgyalását első napirendi pontként. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Iskolai, óvodai ballagások megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Példakép tábor támogatása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Módosított napirendi javaslat: 

 

1. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítője 

 

2. Iskolai, óvodai ballagások megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Példakép tábor támogatása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

 

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. Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítője 

 

Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítője: Üdvözöllek benneteket, megkaptam azt a 

feladatot, hogy a település esélyegyenlőségi programját készítsem el, amelyet 5 célcsoportra kell 

kidolgozni, a lehetőségek jobbá tétele érdekében. A mélyszegénységben élőkre, a gyerekekre, nőkre, 

idősekre, fogyatékkal élőkre tekintettel kell elkészíteni a tervet. A kérdésem, az lenne, hogyan kíván 

az említett csoportokon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segíteni, milyen partneri kapcsolattal 

kíván a helyzetükön javítani. A jövőben várható pályázatoknál alapfeltételt képez majd a helyi 

esélyegyenlőségi program megléte. A településen megnövekedett az utóbbi években a 

munkanélküliek száma. Miben tudna az önkormányzat segíteni az ilyen körülmények között élőknek? 

Rácz Tamásné elnök: A települési önkormányzattal karöltve nyújtottunk be egy TÁMOP-os 

pályázatot annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten, de elutasították a pályázatunkat. 

Vincze Nikolett jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a község intézményeivel 

együttműködési megállapodást kötött, hogy bármely rendezvény és egyéb programok, projektek 

szervezésben támogatják egymást a közös célok elérése érdekében. Civil szervezetekkel is vannak 

megállapodások és a vállalkozások munkahelyteremtő törekvéseit is támogatta már az önkormányzat. 

Az önkormányzat tánccsoport működtetését is támogatja a fiatalok részére. 

Rácz Tamásné elnök: Szeretnénk fejleszteni a tánccsoportot, valamint tehetségkutatót szerveznénk a 

község fiataljainak. 

Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítője: A helyi esélyegyenlőségi programba bele 

kell foglalni, a helyi és más települési rendezvényeket. 

Rácz Tamásné elnök: Példaképtábor, amely által a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket 

támogatjuk. A táborban én foglalkoztatóként és felügyelőként is részt veszek. Használt ruha- és 

cipőosztást is szerveztünk a község lakosságának az elmúlt időszakban. 

Vincze Nikolett jegyző: Roma hagyományőrző rendezvények szervezése is volt. 

Rácz Tamásné elnök: Az óvoda és iskola programjait is támogattuk. 

Vincze Nikolett jegyző: Az Útravaló-MACIKA-Ösztöndíj Programban résztvevő diákokat is 

támogatták határozatukkal. 

Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítője: A helyi esélyegyenlőségi programot 5 

évre készítjük, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is el kell fogadnia testületi határozattal. 

Budapestre is fel kell küldeni, ott is el kell, hogy fogadják. A népszámláláskor 100 ember vallotta 

magát romának, de a település 80 %-a ténylegesen kisebbségi. Szerencsére nincs roma kérdés a 

településen, nyugalomban élnek együtt az emberek. Az önkormányzatnak meg kell erősítenie ezt a 

százalékot, különben a helyi esélyegyenlőségi tervkészítő nem írhatja a tervbe a 80 %-ot. 

Rácz Tamásné elnök: A 80 %-ot szerintem még meg is haladja, de maradjunk a 80 %-nál. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

33/2013. (VI.10.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Endrefalva Helyi Esélyegyenlőségi Programmal és annak roma 

nemzetiségi kérdését érintő részével a javaslatokat figyelembe véve egyetért. 

A képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a településen a roma nemzetiség 

becsült aránya 80 %. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 
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Holecz Sándorné helyi esélyegyenlőségi program készítő 15.00-kor távozott az ülésről. 

 

 

2. Iskolai, óvodai ballagások megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az óvodai és iskolai ballagásokra minden évben meglepjük a gyerekeket, 

virággal és bonbonnal. Az idén sem szeretném ezt a hagyományt megszakítani, ezét javaslok az 

óvodai ballagásra 6.000 Ft-ot, az iskolai ballagásra pedig 16.000 Ft-ot. 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

34/2013. (VI.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Endrefalvai Napsugár Óvoda tanévzáró és ballagási 

rendezvényén a gyermekek jutalmazására összesen 6.000,- Ft-ot, azaz hatezer 

forintot jóváhagy. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a bonbonok beszerzéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

35/2013. (VI.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

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

gyermekek jutalmazására összesen 16.000,- Ft-ot, azaz tizenhatezer forintot 

jóváhagy. 

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

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

 

3. Példakép tábor támogatása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A példakép táborban résztvevő gyerekeket szeretnénk támogatni ruhákkal, 

papucsokkal, sportcipőkkel. Javaslok erre a célra felhasználni 25.000 Ft-ot. 

 

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 

36/2013. (VI.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Példakép táborra összesen 25.000,- Ft-ot, azaz huszonötezer 

forintot jóváhagy. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a rendezvényhez szükséges eszközök 

beszerzéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Vincze Nikolett jegyző: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy Szécsényfelfalu Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának elnökének Oláh Attilánét választották meg. Továbbá egy pályázati 

felhívást is átadok az önkormányzatnak, amelyet a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság hirdetett 

meg. 

Rácz Tamásné elnök: Igen, én is kaptam egy példányt a pályázatról, jó ötletnek tartom, hogy a 

fiatalok között a rendőri pálya választását hirdessük. 

Vincze Nikolett jegyző: Felhívom a képviselők figyelmét, hogy az elnök a tiszteletdíját csak a 

feladatalapú támogatás megérkezését követően tudja az elnök felvenni, mivel az éves működési 

támogatás felhasználásra került, ez miatt módosítani kellene a tiszteletdíjak meghatározásáról szóló 

határozatot. 

 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

37/2013. (VI.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az 1/2013. (II.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Az elnök bruttó évi 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű tiszteltdíjának első 

féléves kifizetése a feladatalapú támogatás megérkezését követően válik esedékessé 

anyagi fedezet hiányában.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

 

Rácz Tamásné elnök: Fűkaszálásra is szeretnék 10.000 Ft összeget jóváhagyatni benzinre, damilra és 

a fűkaszához szükséges anyagokra. 

 

 

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 

38/2013. (VI.10.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy saját költségvetése terhére bruttó 10.000 Ft, azaz tízezer forint 

összeget jóváhagy a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló fűkasza 

üzemeltetéséhez szükséges anyagbeszerzésre. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges anyagok beszerzésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a nyilvános ülést 16 
00

 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


