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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 12-én 

(csütörtökön) 11 órakor, Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott 

közmeghallgatással egybekötött, nyilvános testületi ülésén. 

 

Jelen vannak: 
Rusznyák János elnök, 

Fehér Vilmos képviselő,  

Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető 

 

Rusznyák János elnök 11 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: 

 

Napirendi javaslat: 

1. Közmeghallgatás 

2. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. Közmeghallgatás 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a testületet, hogy a közmeghallgatás ki lett hirdetve, de mivel 

nem jelent meg senki, javasolja, hogy térjenek át a 2. napirendi pontra. 

 

2. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy együttműködési megállapodásokat kötött, 

kéri a testület jóváhagyását ezekre. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ellenvetés nem volt. Rusznyák János elnök szavazásra teszi 

fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

35/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesületével (székhely: 

3163 Szalmatercs, Kossuth út 17., képviselője: Gréczi-Zsoldos Miklós) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

36/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Szalmatercsi Védőnői Szolgálattal (3163 Karancsság, 

Kossuth út 60., képviselője: Erdődi Andrea) kötött együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

37/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Szalmatercs Község Polgárőrségével (3163 Szalmatercs, 

Kossuth út 48., képviselője: Horváth tamás elnök) kötött együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

38/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Rimóci Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (3177 

Rimóc, Madách tér 1., képviselője: Csemer Károly elnök) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

39/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzatával (3165 

Endrefalva, Besztercebánya út 53., képviselője: Rácz Tamásné elnök) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

40/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Nógrádszakál Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal (3187 Nógrádszakál, Palóc út 32., képviselője: Oláh Gyula 

elnök) kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

41/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy Szécsényfelfalu Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (3135 

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

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

42/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Karancsság Roma Nemzetiségi Önkormányzatával (3163 

Karancsság, Kossuth út 64., képviselője: Csonka Melinda elnök) kötött 

együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

43/2013. (XII.12.) számú határozata  

 

Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69., képviselője: Oláh 

Petra elnök) kötött együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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3. Egyebek 

 Előterjesztő: Rusznyák János elnök 

 

Rusznyák János elnök: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy hétfőn 10 kg lisztet és ½ kg 

szaloncukrot hoztunk, mely jövő héten került kiosztásra. 

Vincze Nikolett jegyző: A nemzetiségi törvény 56. § (1) bekezdése szerint: „A települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott 

nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez 

tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint 

- a harminc főt eléri.” Szalmatercsen a 460 főből 110 fő vallotta magát romának, mely 23,9 %-a a 

lakosoknak. 

Rusznyák János elnök: Köszönjük a tájékoztatást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök 11.30 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

Rusznyák János                                                                      Varga Sándor 

elnök            jegyzőkönyv-hitelesítő 


