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Jegyzőkönyv 

 

Készült az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal endrefalvai hivatalában az Endrefalva Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2013. július 31-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Rácz Tamás képviselő 

Radics Gábor képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 

 

Rácz Tamásné elnök az ülést 13.00 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. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Romanap megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

2. Útravaló-MACIKA Ösztöndíj Programra jelentkezők támogatásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

 

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. Romanap megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A feladatalapú támogatás során önkormányzatunk 776.609 Ft-ra vált jogosulttá. 

Nagyon bíztunk, hogy sikerül egy nagyobb összeghez hozzájuttatni az önkormányzatot. Jövő héten 

augusztus 10-én szeretnénk megrendezni a „Romanap” elnevezésű rendezvényünket. A rendezvény 

programja a tervek szerint a következőképpen alakulna. Délben nyitnánk meg a rendezvényt a 

főzőversennyel, amelyen roma hagyományos ételeket készítenének a versenyzők. A három féle roma 

nyelv, ruhák, tánc, azaz hagyományok bemutatására szeretnék vendégeket hívni. A lovári nyelv 

bemutatására a pásztói roma nemzetiségűeket, a beás nyelv bemutatására pedig a szécsényfelfaluit 

szeretném meghívni. A ludányhalászi, rimóci, litkei, mihálygergei, mógrádszakáli, pásztói, szátoki, 

karancslapujtői, etesi, karancskeszi, terecskei, magyargéci, nógrádmegyeri, sóshartyáni, dejtári és 

palánki roma nemzetiségi önkormányzatoknak is küldök meghívót a rendezvényre, valamint 

fellépőkként is meginvitálom őket. A szépségversenyt az idén is meg szeretném rendezni, többek 

kívánságának eleget téve. A következő program pedig a felnőtteknek rendezett táncverseny, amelynek 

várhatóan nagy sikere lesz. Az esti sztárvendég még nem tudom, hogy ki lesz, több mindenkiről szó 

volt már. Az az igazság, hogy akik jók lennének, nagyon drágák és nem szeretném, hogy egy negyven 

perces műsora a pénzünk nagy része elmenjen. A ennivaló és innivaló ingyenes lesz a rendezvényen 

megjelenőknek. Az étel az idén is kolbász lesz kenyérrel és mustárral. 
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Vincze Nikolett jegyző: Nagyon kevés idő van már megint a rendezvényig. A rendőrségnek is be kell 

jelenteni a rendezvényt. Mekkora összeget szeretnétek a rendezvény megszervezésére igénybe venni? 

Rácz Tamásné elnök: Szerintem a tavalyihoz hasonlóan 600.000 Ft-ot, ez elég lesz a rendezvény 

megszervezéséhez. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

45/2013. (VII.31.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 2013. augusztus 10-én a 3165 Endrefalva, Sportpálya területén 

„Romanap”-ot szervez. 

A képviselő testület a rendezvény költségeire saját költségvetése terhére összesen 

600.000 Ft-ot, azaz hatszázezer forintot biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza 

az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

2. Útravaló-MACIKA Ösztöndíj Programra jelentkezők támogatásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Az elnök a személyi kérdések miatt zárt ülést rendelt el, így 13.20 órakor az ülés zárt ülés keretén 

belül folytatódott. A képviselő-testület létszáma a zárt ülés megkezdésekor 3 fő. 

 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

Az elnök 13.30 órától nyilvános ülést rendelet el, a képviselő-testület létszáma a nyilvános ülés 

elrendelésekor 3 fő. 

 

3. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Kérem a tisztelt-képviselő testületet, hogy amennyiben észrevételük, javaslatuk 

van az elhangozottakkal kapcsolatban jelezzék. Köszönöm. 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a nyilvános ülést 13 
40

 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


