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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 3-án 13 órakor, 

Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott rendes, nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rusznyák János elnök, 

Fehér Vilmos képviselő,  

Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

Hegedűs Oszkárné pénzügyi előadó 

 

Rusznyák János elnök 13 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 3 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: 
 

Eredeti napirendi javaslat: 

 

1. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

2. Élelmiszercsomag-osztás megbeszélése 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

 

A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. 
 

Napirendek tárgyalása 
 

1. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a testületet, hogy együttműködési megállapodást kötött az I. 

István Általános Iskolával. Kéri a megállapodás jóváhagyását. 

 

Kérdés nem volt, Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a 

jelenlévő képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az 

alábbi határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

27/2013. (X.03.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az I. István Általános Iskolával (3163 Karancsság, Kossuth út 27.) 2013. 

szeptember 1-jén megkötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: elnök 
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2. Élelmiszercsomag-osztás megbeszélése 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök javasolja, hogy a rászoruló roma családokat húst tartalmazó csomagokkal 

segítsék. 

Vincze Nikolett jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem segélyezhet. Mindenki kap a 

csomagból? 

Rusznyák János elnök: Nem, csak a rászorulók. Kb. 10 család, a mi szempontjaink szerint. 

Figyelembe vettük a gyerekek számát és a jövedelmet. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. 

 

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

képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az alábbi 

határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

28/2013. (X.03.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a szalmatercsi, rászoruló roma családok számára 

húscsomagokat oszt. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy a húscsomagok 

beszerzéséről és kiosztásáról gondoskodjon. 

A költségvetésben jóváhagyott keretösszeg 130.000 Ft. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: képviselő-testület 

 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a testületet, hogy a Romanap helyett részt vettek az „Itthon vagy 

– Magyarország, szeretlek!” programsorozathoz. A Romanapra jóváhagyott 40.000 Ft-ot javasolja 

erre a rendezvényre jóváhagyni. 

Vincze Nikolett jegyző: A számla pontosan 40.000 Ft, de csak italról szól. 

Rusznyák János elnök: Így van, arra fordítottuk. 

 

Kérdés nem volt, Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a 

jelenlévő képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak és az 

alábbi határozatot hozták: 

 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

29/2013. (X.03.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 18/2013. (VIII.01.) számú határozattal eldöntött, majd a 23/2013. (IX.12.) 

számú határozattal módosított Romanapra jóváhagyott 40.000 Ft-ot, azaz 

negyvenezer forintot az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 

programsorozathoz felhasznált italra és frisstőre jóváhagyja. 
 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: képviselő-testület 



 4 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök 13.15 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


