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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 7-én 12 órakor, 

Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott rendkívüli, nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rusznyák János elnök, 

Kardos Attila elnökhelyettes, 

Fehér Vilmos képviselő,  

Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett körjegyző, 

 

Rusznyák János elnök 12 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 4 fővel határozatképes, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Sándor képviselőt javasolja. 

A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadták. Rusznyák János elnök 

javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására az alábbiak szerint: 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szalmatercs Község Önkormányzata 

között létrejövő együttműködési megállapodás megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

A képviselők a módosított napirendet egyhangúlag elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szalmatercs Község Önkormányzata 

között létrejövő együttműködési megállapodás megtárgyalása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 
 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a települési önkormányzattal kötött 

megállapodást felül kell vizsgálni. Javasolja a kiküldött megállapodás tervezet elfogadását, a régi 

hatályon kívül helyezését. 
 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

10/2012. (VI.07.) számú határozata  
 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Szalmatercs 

Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást. 

Az együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti a 

Szalmatercsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2011.(II.03.) számú határozatával jóváhagyott együttműködési 

megállapodás. 
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A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

(Együttműködési megállapodás tervezet a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: elnök 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök javasolja a képviselőknek, hogy természetbeni juttatásként minden roma 

általános iskolás tanulónak tanévkezdésre iskolai csomagot csináltassanak az elmúlt évhez 

hasonlóan. Az iskolaigazgatóval már beszélt ez ügyben, összeírták a gyerekeket is. 50 főnek kb. 

120.000 Ft-ba kerülne az iskolai csomag beszerzése. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

11/2012. (VI.07.) számú határozata 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 50 fő szalmatercsi, roma, általános iskolás gyermek 

részére iskolakezdésre természetbeni juttatásként füzetcsomagot biztosít. 

A füzetcsomagok összeállítására és beszerzésére 2012. július hónapban, 

míg a kiosztására 2012. augusztus hónapban kerül sor, a 2012. évi 

költségvetés terhére. A jóváhagyott fedezet bruttó 120.000 Ft, azaz 

egyszázhúszezer forint. 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye, és az osztást megszervezze, az átvételeket átvételi 

elismervényekkel igazolja. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: elnök 

 

Kardos Attila elnökhelyettes: Egyszer már javasoltam, hogy ballagáskor majd részesítsük 

kitüntetésben a legjobb roma tanulót az általános iskolában. Mi a testület véleménye? 

Rusznyák János elnök: Túl közeli az időpont. Ez ügyben egyeztetni kellett volna az 

iskolaigazgatóval, a polgármesterekkel, hogy van-e olyan diák, aki megkaphatná az elismerést. 

Talán majd jövőre. E hónapban lesz Pilinyben a Váci Egyházmegyei Találkozó. Sajnos anyagilag 

nem áll módunkban támogatni a rendezvényt, de kérem a testület tagjait is, hogy amennyiben lehet, 

munkájukkal, segítségükkel támogassák a rendezvény szervezését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök az ülést 12.30-kor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


