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Jegyzőkönyv 
 

Készült az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal endrefalvai hivatalában az Endrefalva Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2014. november 12-én 15.00 órakor megtartott, rendes nyilvános 

ülésén. 

 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: 

Jónás Pál elnök 

Szőrös Zoltán elnökhelyettes 

Ráczné Deák Georgina képviselő 

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester, meghívott 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott (15.15 órától 16.18 óráig) 

 

Jónás Pál elnök 15 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket. A jelenléti ívből 

megállapította, hogy a megválasztott 3 fő képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 

egyidejűleg megnyitotta. 

Az elnök tájékoztatta a testületet, hogy az ülésre dr. Ludvai Dezső József, a Szécsény Városi 

Rendőrkapitányság rendőrkapitányát is meghívta a jövőbeni együttműködés reményében, ezért kérte a 

napirend módosítását, azzal hogy a 2. napirendi pontként kerüljön felvételre a Tájékoztatás a 

rendőrséggel történő együttműködés lehetőségeiről szóló napirendi pont. 

Más napirendi javaslat nem lévén az elnök megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülés összehívása szabályszerűen megtörtént, javaslatot 

tesz arra, hogy a tárgyalás magyar nyelven történjen, valamint a jegyzőkönyv magyar nyelven 

készüljön, jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Vincze Nikolett jegyzőt. 

 

Tervezett napirendi javaslat: 
 

1. Az Endrefalva Község Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

3. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

4. Egyebek 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

Elfogadott napirendi javaslat:  
 

1. Az Endrefalva Község Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

2. Tájékoztatás a rendőrséggel történő együttműködés lehetőségeiről 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

4. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 
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Napirendek tárgyalása 

 

1. Az Endrefalva Község Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 

 

Jónás Pál elnök: Mindenki olvasta a megállapodást, van-e valakinek kérdése? 

Szőrös Zoltán elnökhelyettes: Rendezvényeket hol tarthatunk? 

Jónás Pál elnök: Ez benne volt a megállapodásban, hogy előzetes egyeztetést követően a 

tulajdonában álló közösségi tereket az önkormányzat odaadja. 

Vincze Nikolett jegyző: Igen, ezt azonban valóban előzetesen egyeztetni kell, hogy ne ütközzön más 

rendezvénnyel. Probléma még, hogy a Művelődési Házban jelenleg nincsenek székek, asztalok, 

melyek egy-egy rendezvénynek elengedhetetlenül fontosak. Azok a székek, asztalok, melyek az 

intézményben voltak, csak átmenetileg voltak itt Szalmatercs településről. Az előző elnök mindig 

eljött egy-egy rendezvény előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésére és elkérte az 

önkormányzati tulajdonokat. A használatba-adás feltételeit a képviselő-testület határozta meg.  

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2014. (XI.12.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az Endrefalva Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az előterjesztés 

mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadja, továbbá felhatalmazza 

az elnököt a megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület a 2/2014. (II.14.) számú határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodást ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott 15.15 órakor megérkezett az ülésre. 

 

2. Tájékoztatás a rendőrséggel történő együttműködés lehetőségeiről 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 

 

Jónás Pál elnök: Köszöntöm a rendőrkapitány urat, akit azért hívtam meg az ülésre, hogy közösen 

megbeszéljük, miben tudnánk együttműködni? Milyen problémák vannak Endrefalván. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Köszönöm, hogy meghívtak. Azért is tartottam 

fontosnak, hogy eleget tegyek a meghívásnak, mert a települési önkormányzattal is nagyon jó a 

kapcsolatom. Statisztikai adatokkal nem készültem a települést illetően, de a visszatérő problémák 

szinte ugyanazok. Nyáron a terménylopások szaporodnak el, télen a falopások és a rongyégetés. A 

garázdaság és a testi sértések a településen nem jellemzőek szerencsére, de annál inkább jelen vannak 

a tulajdon elleni szabálysértések, bűncselekmények. Ez minden esetben rontja a közösségben élők 

biztonságérzetét, hangulatát. Sajnos hamarosan megint erősebb lesz a rongyégetés problémája, 

amellyel több településen is küzdünk. A jegyzőnő is több hatóságot már megkeresett az ügyben. 

Egyeztettem ez ügyben a szécsényi járási hivatalvezetővel is. Javaslom, hogy a közeljövőben 

szervezzünk meg a hatóságokkal egy összejövetelt, melyre meghívnánk a katasztrófavédelmet és a 

környezetvédelemmel foglalkozó hatóságokat is. Csak együtt tudunk tenni ez ellen. Egyre inkább 

elterjed, hogy a rongyok, melyek veszélyes hulladéknak minősülnek, eltüntetésére a lakosok pénzt 

kapnak. Így azokat is le kell lepleznünk, akik ezt terjesztik. 
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Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Ebben mi partnerek leszünk, hiszen már többször is 

tájékoztattuk a lakosságot, hogy a rongyfűtéssel daganatos megbetegedéseket okoznak maguknak, 

családjuknak egyaránt. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Így van. A veszélyes hulladékot azonban még 

tárolni sem szabadna a lakosoknak. 

Jónás Pál elnök: Mi miben tudnánk segíteni? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Nagyon jó lenne, ha a tájékoztatásban segítenék 

a munkánkat. Fel kellene keresni azokat, akik ronggyal fűtenek és el kell mondani azt, hogy ennek 

milyen következményei lesznek. Nem lehet cél, hogy egymást mérgezzük. 

Jónás Pál elnök: Ehhez jó lenne valamilyen szórólap is. 

Ráczné Deák Georgina képviselő: Pedig sajnos mi is tudjuk, hogy nagyon sokan ezzel fűtenek. 

Jónás Pál elnök: Ezért is kell nekünk ebben segíteni. És a kábítószer ellen mit tehetnénk? Lehetne-e 

előadást a fiataloknak tartani a témában, hogy felismerjék a veszélyeit? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Holnap pont ebben a témában tartunk előadást 

Karancsságon. Itt 27-én lesz az iskolában bűnmegelőzési nap, esetleg rá lehetne szervezni 

Jónás Pál elnök: Jó lenne. És az is, ha esetleg lenne valami videó, amit le tudnánk vetíteni egy-egy 

összejövetelen a fiataloknak, hogy mi lesz velük, ha a droghoz nyúlnak. Sajnos egyre jellemzőbb ez is 

a településen. Végül szeretném megkérdezni a kapitány urat, hogy egy-egy rendezvény szervezésének 

mik a feltételei? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Attól függ, hogy milyen számú közönséggel 

terveznek, mivel ennek megfelelően mások a követelmények is. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Jó lenne, ha egy-egy rendezvény inkább a helyieknek 

szólna, nem a más településekről eljött randalírozóknak. 

Jónás Pál elnök: Igen, mi is így szeretnénk. A Szent Mihály napi tűzgyújtás is milyen jól sikerült. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Az fontos, hogy a rendezvény megfelelően 

biztosított legyen, hiszen soha nem lehet tudni, milyen váratlan esemény következik be, milyen 

pánikkal kell esetleg egy-egy olyan helyzetben számolni. A rendezvényt minden esetben be kell 

jelenteni a rendőrségre, hiszen nekem is úgy kell a rendőrök beosztását, szabadságát terveznem, vagy 

szükség esetén erősítést kell kérnem. Fontos tudni, hogy s rendezvény szervezője a felelős mindenért, 

ezért is gondolom, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat sem szeretne olyan rendezvényt szervezni, 

amely nem kellően biztosított. Fontos a megfelelő biztonsági szolgálat, a mentősök, orvos jelenléte, 

kiürítési terv, illetve a menekülési útvonal is egy-egy rendezvény esetén. Mi mindenben partnerek 

vagyunk, szívesen segítünk, csak rendben legyenek a rendezvények, hiszen ez közös cél. 

Jónás Pál elnök: Rendben. Együttműködési megállapodást is tudunk kötni? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Hoztam egy tervezetet, szeretném, ha elfogadás 

előtt átnézné a testület és megtenné észrevételeit, javaslatait, megosztaná véleményét. Egyelőre ezt 

most itt hagyom és majd az elnök úr jelez nekem, ha átnézték a megállapodást. 

Vincze Nikolett jegyző: Megtenné kapitány úr, hogy kiküldik elektronikusan is a megállapodást, hogy 

ki tudjuk egészíteni a roma nemzetiségi önkormányzat adataival? 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Természetesen. 

Jónás Pál elnök: Köszönöm kapitány úr és azt is, hogy eljött az ülésünkre. 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott: Én is köszönöm a meghívást és bízok benne, 

hogy a közös együttműködés eredményes lesz. 

 

Dr. Ludvai Dezső József rendőrkapitány, meghívott 16.18 órakor távozott az ülésről. 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 

 

Jónás Pál elnök: Van-e valakinek kérdése az SZMSZ előterjesztésével kapcsolatban? 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2014. (XI.12.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztést és úgy határozta, hogy a 32/2010. (X.25.) számú határozattal 

elfogadott SZMSZ hatályon kívül helyezésével az előterjesztés mellékletét képező 

SZMSZT-t elfogadja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

4. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 

 

Jónás Pál elnök: Új elnökként megkerestem a helyi szervezeteket, hogy a jövőben is számítunk rájuk 

és az együttműködésünket egy megállapodásban is rögzítsük. Mindenki pozitívan állt hozzánk. A 

következő ülésre megpróbálok még együttműködési megállapodásokat kötni és addig átnézzük a 

rendőrségét is. Kérem a jóváhagyásotokat a meglévő megállapodásokra. 

 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

52/2014. (XI.12.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Csiri-Biri Gyerekházzal (képviselője: Vágvölgyiné Mezőfi 

Katalin) kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

53/2014. (XI.12.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (3163 

Szalmatercs, Kossuth út 48., képviselője: Kardos Attila elnök) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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 

54/2014. (XI.12.) számú határozata 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Szécsényfelfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (3135 

Szécsényfelfalu, Kossuth út 30., képviselője: Oláh Attiláné elnök) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

55/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Endrefalvai Napsugár Óvodával (3165 Endrefalva, 

Besztercebánya út 29., képviselője: Bartusné Serfőző Mária) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

56/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskolával (3165 

Endrefalva, Béke út 4-6., képviselője: Antalné Varga Katalin) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

57/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Endrefalvai Védőnő Szolgálattal (3165 Endrefalva, Csurgó 

út 2., képviselője: Fülöp Lászlóné védőnő) kötött együttműködési megállapodást 

jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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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 

58/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Alapszolgáltatási Központtal (3165 Endrefalva, Béke út 13., 

képviselője: Holecz Sándorné intézményvezető) kötött együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

59/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő 

Egyesületével (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 2/b., képviselője: Tőzsér 

András elnök) kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

5. Egyebek 

 Előterjesztő: Jónás Pál elnök 

 

Jónás Pál elnök: November 10-én megtörtént a kormányhivatal törvényességi osztályának 

munkatársa és a jegyzőnő jelenlétében a volt elnökkel az átadás-átvétel. Egy eszköz kivételével 

minden eszköz leadásra került. A hiányzó eszköz egy darab régi videokamera, melyhez még az előző 

elnök is átadás-átvétel során jutott. A volt elnök vállalta, hogy a kamerát vagy annak ellenértékét 

leadja. Javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy 2014. április 30-ig, a beszámolóig adja le a hiányzó 

kamerát, vagy annak ellenértékét, melyet 20.000 Ft-ban javaslok meghatározni, mivel tudomásom 

szerint 2008-ban lett vásárolva az eszköz 68.000 Ft-ért. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

60/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: ERNÖ) 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kötelezi Rácz Tamásnét, az ERNÖ 

Képviselő-testületének volt elnökét, hogy az ERNÖ 2014. évi zárszámadásáról 

szóló határozatának elfogadásáig, de legkésőbb 2015. április 30-ig adja át az 

ERNÖ tulajdonában lévő 1 db videokamerát, vagy az annak ellenértékeként 

meghatározott 20.000 Ft, azaz húszezer forint összeget fizesse be az ERNÖ 

számlájára. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a fentieket egy 

megállapodásban rögzítse azzal, hogy amennyiben a megállapodásban foglaltak 

nem teljesülnek rendőrségi feljelentést tesz a volt elnök ellen. 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Jónás Pál elnök: Továbbá van egy 20.000 Ft összegű számla használt párnáról és paplanról, összesen 

10 darabról, melyet az előző testület osztott szét. A volt elnök leadta az átadásról szóló 

dokumentumot, azt a számla mellé be is csatoltuk, hogy kik vették azokat át. Kérdezem a testületet, 

hogy ezt elfogadjuk-e. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

61/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: ERNÖ) 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014.09.25. napján kelt számla alapján 

a 10 db használt párna és paplan kifizetését utólag a saját költségvetése terhére 

jóváhagyólag elfogadja. 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy azok nem képezték az átadás-átvétel 

részét, mivel azok rászorulóknak kerültek kiosztásra a számla mellékletét képező 

átadás-átvételi bizonylaton szereplő személyek részére. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Jónás Pál elnök: Itt is láthatjátok az átadott eszközöket. Kérdés, hogy mi legyen velük. 

Szőrös Zoltán elnökhelyettes: Én úgy tudom, hogy ezek nem is működnek. 

Jónás Pál elnök: Jó lenne, ha meg tudnánk nézetni. Kérdezem a polgármester asszonyt, hogy 

maradhatnak-e addig a hivatalban az eszközök? 

Ráczné Deák Georgina képviselő: Én is azt javaslom, hogy maradjanak itt az eszközök. 

Csóriné Botyánszki Ágnes polgármester: Igen. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

62/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: ERNÖ) 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az átadás-átvétel során átvett eszközök 

műszaki állapotát megvizsgáltatja. 

Ezek az eszközök: 

- 1 db HP Deskjet F2280 nyomtató 

- 1 db HP asztali számítógép és a hozzá tartozó kábel 

- 1 db billentyűzet 

- 1 db egér 

- 1 db HP monitor 

- 1 db Samsung HT-E330 házimozi-rendszer 

- 1 db benzines fűkasza 

- 1 db Samsung mobiltelefon készülék 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az eszközök állapotának felméréséig az 

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal helyiségében tárolja azokat, majd azt 

követően dönt azok felhasználásáról, tárolásáról. 
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Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Jónás Pál elnök: A jegyzőnő tájékoztatott, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett 

augusztusi romanapot Nógrád Megye Önkormányzata utólag 25.000 Ft-tal támogatja. Ehhez 

támogatási szerződést kell kötnünk a megyei önkormányzattal. Javaslom ennek elfogadását, hogy 

mielőbb el tudjuk küldeni és mielőbb megjöjjön a támogatás is, hiszen nincs pénzünk. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

63/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: ERNÖ) 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megye Önkormányzatával (3100 

Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Skuczi Nándor Tibor), mint támogatóval 

létrejövő támogatási szerződést a 2014. augusztus 9-i Romanap megrendezésének 

utólagos támogatására. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a támogatási szerződést mielőbb aláírja, 

és a 25.000 Ft, azaz huszonötezer forint összegű vissza nem térítendő 

támogatással elszámoljon. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Jónás Pál elnök: Az idén még kell egy közmeghallgatást tartanunk. Javaslom, hogy erre 2014. 

december 3-án kerüljön sor 15 órától itt a hivatalban. Kérem a jegyzőnő segítségét, hogy a meghívót 

segítsen elkészíteni. Hol legyen a közmeghallgatás? 

Vincze Nikolett jegyző: Lehet itt a tárgyalóteremben is, hiszen az egy rendes testületi ülés keretén 

belül történik. 

 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 

64/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: ERNÖ) 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közmeghallgatással egybekötött testületi 

ülést tart 2014. december 3-án 15 órától az Endrefalvai Közös Önkormányzati 

Hivatal tanácskozó termében. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a meghívók és a plakátok kiküldéséről 

és kifüggesztéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Jónás Pál elnök: Az önkormányzat Idősek Napját szervez a településen. Mivel anyagilag nem tudjuk 

támogatni a rendezvényt, mert nincs rá fedezetünk, javaslom, hogy munkánkkal segítsük a 

rendezvényt. Én például a műsor szervezésében tudom kivenni a részem. Kérem a képviselő társaimat, 

is, hogy lehetőleg segítsenek a rendezvény megszervezésében. 
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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 

65/2014. (XI.12.) számú határozata 
 

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban: ERNÖ) 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy munkájával támogatja az Endrefalva 

Község Önkormányzata által a település időseinek megszervezett Idősek Napja 

2014. rendezvényt. 

A képviselő-testület felajánlja segítségét a települési önkormányzat számára és 

vállalja, hogy élőzenés műsort biztosít a rendezvényen. 

  

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Vincze Nikolett jegyző: Ezúton is felhívom a képviselők figyelmét, hogy a nemzetiségi önkormányzati 

képviselő megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről 

szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. A nemzetiségi önkormányzati 

képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap 

utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének 

megtörténtét. 

Jónás Pál elnök: Rendben. Már mindannyian megkértük. 

  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Jónás Pál elnök a rendes, nyilvános ülést 17.13 órakor bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

   Jónás Pál              Ráczné Deák Georgina 

        elnök                  jegyzőkönyv-hitelesítő 


