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Jegyzőkönyv 
 

Készült az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal endrefalvai hivatalában az Endrefalva Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2013. szeptember 4.-én 16.00 órakor megtartott közmeghallgatással 

egybekötött rendes ülésén. 
 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Rácz Tamásné elnök 

Rácz Tamás képviselő 

Radics Gábor képviselő 

Vincze Nikolett jegyző 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó 

Csóri Boglárka Anita jegyzőkönyv-vezető 
 

Rácz Tamásné elnök az ülést 16.00 órakor megnyitja, köszönti a megjelent képviselőket, Vincze 

Nikolett jegyzőt és Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadót. A jelenléti ívből megállapította, hogy a 

megválasztott 4 képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta, 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rácz Tamás képviselőt javasolja. Jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Csóri 

Boglárka Anitát. Vincze Nikolett felhívja az elnök figyelmét, hogy a napirendi pontok között kétszer 

szerepel a „Jótékonysági rendezvény megbeszélése”. Rácz Tamásné elnök javasolja a napirend 

módosítását. 
 

Napirendi javaslat eredeti: 

1. Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

5. Jótékonysági rendezvény szervezésének megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

6. Idősek napjának megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

7. Jótékonysági rendezvény megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

8. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 
 

Napirendi javaslat módosított: 

1. Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

5. Jótékonysági rendezvény szervezésének megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

6. Idősek napjának megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 



 3 

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. Közmeghallgatás 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 
 

Az elnök megállapította, hogy a közmeghallgatáson felszólaló nem jelent meg, így javasolja, hogy 

térjenek rá a 2. napirendre. 
 

2. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 
 

Rácz Tamásné elnök: Felkérem Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a 2013. 

évi költségvetés I. féléves teljesítéséről a képviselő-testületet. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: A működési célú támogatásértékű bevételt a 2013. I. féléve 

tekintetében az állami hozzájárulás jelentette, melynek összege 222 e Ft. A kiadások esetében dologi 

és egyéb folyó kiadásokra 142 e Ft, míg támogatásértékű működési kiadásra 45 e Ft került 

felhasználásra. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

52/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja Endrefalva Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját. 

(A tájékoztató a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rácz Tamásné elnök 

 

3. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Átadom a szót Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadónak. 

Tőzsérné Dudás Erika pénzügyi előadó: Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetés-módosítását javaslom a bevételi oldal növelése a feladatalapú támogatással, azaz 776.609 

Ft-tal. A kiadási oldal növelése a dologi kiadásokkal, azaz 746.609 Ft-tal, valamint a pénzeszköz 

átadás előirányzatának emelését 30.000 Ft-tal. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

53/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetés módosítását jóváhagyólag elfogadja. 

(A költségvetés módosítás a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rácz Tamásné elnök 
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4. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A „Romanap” tervezett költségei a megvalósítás során megnövekedtek, ezért 

kérem a képviselő-testület jóváhagyását a többlet kiadásokra. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

54/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 45/2013. (XII.31.) számú határozatában „Romanap” elnevezésű 

rendezvényére felhasználható 600.000 Ft módosítását 640.425 Ft-ra jóváhagyólag 

elfogadja. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A két ülés között történt, hogy meghívtak dr. Nagy Andor országgyűlési 

képviselő búcsúztatójára, hiszen a jövőben már izraeli nagykövetként fogja szolgálni országunk 

érdekeit. A példakép tábor jövőre is megrendezésre kerül, már most keressük a rendezvényhez a 

támogatókat. 

 

5. Jótékonysági rendezvény szervezésének megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Az idén is meg szeretnénk rendezni a Jótékonysági rendezvényünket. Már most 

meg kellene kezdeni a szponzorok keresését, hogy több ember érdeklődését tudjuk felkelteni, mint 

tavaly. Ismételten a községben élő betegek megsegítésére használnánk fel a rendezvény során 

összegyűjtött összeget. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

55/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az idén is megrendezi a Jótékonysági rendezvényét. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésére. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Vincze Nikolett jegyző: A nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő pénzösszeget figyelembe 

véve az a képviselő-testület második félévi tisztelet díját előreláthatólag nem fogja fedezni. 

Rácz Tamásné elnök: A képviselő-testülettel egyetértésben kijelenthetem, hogy a Jótékonysági 

rendezvény érdekében a második félévi tiszteletdíjról lemondunk. 

 

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 

56/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2013. évi II. félévi tiszteletdíjról egyhangúan lemondanak a 2013. 

évben megrendezésre kerülő Jótékonysági rendezvény érdekében. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

6. Idősek napjának megbeszélése 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: Endrefalva Község Önkormányzata az idén Idősek napja megszervezésével 

kíván kedveskedni a községben élő szépkorúaknak. Javaslom a rendezvény támogatását 5.000 Ft-tal, 

amelyből vehetnek frissítőket. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

57/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Endrefalva Község Önkormányzata által megrendezésre kerülő 

Idősek napja rendezvényt 5.000 Ft értékű természetbeni juttatással kívánja támogatni. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatás átadására. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Rácz Tamásné elnök 

 

Rácz Tamásné elnök: A tánccsoportunknak a 2013. március 22-én megtartott ülésünkön 100.000 Ft 

értékben hagytunk jóvá fellépő ruhára vásárlást, de javaslom a határozat módosítását, mégpedig házi 

mozi rendszerre, amelynek beszerzése meg is történt, a felhasznált összeg 30.000 Ft. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

58/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 6/2013. (III.22.) számú határozatát módosítja a „Fénylő 

gyöngyök” elnevezésű tánccsoport 100.000 Ft értékű fellépő ruhával történő 

támogatását visszavonja és helyette a 30.000 Ft értékű házimozi rendszer vásárlását 

jóváhagyja. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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Rácz Tamásné elnök: 2013. szeptember 7.-én, szombaton Karancslapüjtőn megrendezésre kerülő 

rendezvényen a tánccsoportunk részt kíván venni, amelyhez 5.000 Ft összegű természetbeni 

hozzájárulás nyújtását javaslom. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

59/2013. (IX.04.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a „Fénylő gyöngyök” elnevezésű tánccsoport 2013. szeptember 7.-

én, Karancslapüjtőn történő fellépését 5.000 Ft értékű természetbeni jutatással 

támogatja. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a támogatás kifizetésével. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 

 

Több hozzászólás nem lévén az elnök a nyilvános ülést 16 
45

 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 Rácz Tamásné        Rácz Tamás 

        elnök       jegyzőkönyv-hitelesítő 


