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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. március 1-jén tartott rendkívüli üléséről 
 
 
Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos-elnökhelyettes, Varga Jánosné és 
Horváth Ernő képviselők 
 
Meghívottak: dr. Sável Katalin aljegyző, Borbély Beáta testületi referens   
 
 
Csikja Sándorné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 4 képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Horváth Ernő legyen, mellyel a képviselő- testület 
4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 
 
7/2013. (III. 01.) RNÖ 
HATÁROZAT 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 1-jei 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Horváth Ernő képviselőt választja meg. 
 
Csikja Sándorné javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javaslatát a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  
 
8/2013. (III.01.) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 1-jei 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Hagyományőrző kulturális délután előkészületeinek megbeszélése 
2.) A március 15-i nemzeti ünnepen történő koszorúzás megbeszélése  
3.) A taktaszadai roma nemzetiségi önkormányzat konferencia meghívásának 

megbeszélése  
4.) Az amatőr labdarúgó bajnokságon történő részvétel megbeszélése  
A napirendi pontok előadója: Csikja Sándorné elnök  

 
 

1. Hagyományőrző kulturális délután előkészületeinek megbeszélése  
 
Csikja Sándorné elnök: Nemzetiségi önkormányzatuk kiemelt figyelmet fordít a 
hagyományőrző és kulturális klubdélutánok megszervezésére, és programjainak 
összeállítására azért, hogy a nemzetiséghez tartozók számára értékes órákat szerezzenek. A 
tervezett, következő klubdélután tervezett programja szerint tájékoztatót hallgatnának meg a 
hatályos szociális törvény rendelkezéseiről. A tájékoztató megtartására a Szerencsi 



Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézőjét, Széll Lászlónét kéri fel. 
Fontos továbbá, hogy a háziasszonyok a gazdálkodás szabályairól is részletesen tájékoztatva 
legyenek, ezért az előadás megtartására a hivatal pénzügyi ügyintézőjét, Kiss Ágnest kéri fel. 
A nemzetiségi kultúra ápolása érdekében foglalkoznak a cigány himnusszal, megismerkednek 
a cigány költők, írók műveivel. A gyerekek bemutatják tánctudásukat folklór kategóriában, 
amely keretében cigánytáncot láthatnak az érdeklődők. Javasolja, hogy a rendezvény 
költségeire 50.000 forintot különítsen el a képviselő-testület a költségvetéséből.  
Kérdés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
9/2013.(III.01.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: Hagyományőrző kulturális klubdélután megtartása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 10-én, 
vasárnap délután 15 órától, a szerencsi Rákóczi-vár Lovagtermében hagyományőrző 
kulturális klubdélutánt tart.  
 
Csikja Sándorné szavazásra bocsátja a klubdélután költségvetésére vonatkozó javaslatát, 
melyet a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést 
hozza:  
 
10/2013.(III.01.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: Hagyományőrző kulturális klubdélután költségeinek fedezése  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a megrendezésre kerülő 
hagyományőrző kulturális klubdélután megrendezésére a 2013. évi költségvetéséből 50.000 
forintot különít el.  
 
 
2. A március 15-i nemzeti ünnepen történő koszorúzás megbeszélése  
 
Csikja Sándorné javasolja, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen a nemzetiségi önkormányzat 
is képviseltesse magát, és helyezzenek el koszorút önkormányzatuk nevében. A koszorúra 
2.000 forint összeget különítsenek el az idei költségvetésükből. Kérdés, hozzászólás 
hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
11/2013.(III.01.) RNÖ  
Határozat 
Tárgy: március 15-i koszorúzás költségeinek biztosítása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. március 15-i nemzeti ünnep 
alkalmából rendezett ünnepségen képviselteti magát. Koszorúra az idei költségvetéséből 2.000 
forintot biztosít.  
 
 
 
 



3. A taktaszadai roma nemzetiségi önkormányzat konferencia meghívásának 
megbeszélése 

 
Csikja Sándorné ismerteti, hogy önkormányzatuk meghívást kapott a taktaszadai roma 
nemzetiségi önkormányzat által szervezett konferenciára. Javasolja, hogy önkormányzatukat 
Varga Jánosné képviselje. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, 
mellyel a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést 
hozza: 
 
12/2012.(III.01.) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: felhatalmazás konferencián való részvételre  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Varga Jánosné képviselőt, 
hogy a taktaszadai roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett konferencián az 
önkormányzatot képviselje. A konferencia tartalmáról a következő ülésen tájékoztatni köteles 
a testületet.  
 
 

4. Az amatőr labdarúgó bajnokságon történő részvétel megbeszélése  
 
Csikja Sándorné ismerteti, hogy március hónapban a városi sportcsarnokban amatőr 
labdarúgó bajnokságot szerveznek. Javasolja, hogy a szervezzenek csapatot a 
nemzetiségükhöz tartozók köréből, és nevezzenek a bajnokságra. Kéri, bízza meg a testület 
azzal, hogy a bajnoksággal kapcsolatban a szükséges információkat beszerezze. Kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, melyet a képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:  
 
13/2013.(III.01.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: felhatalmazás az elnök részére  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt, hogy a 2013 márciusában megrendezésre kerülő amatőr labdarúgó bajnokság 
részleteiről információt szerezzen, melyről a testületet tájékoztatni köteles.  
 
Csikja Sándorné további napirendi pont hiányában megköszöni a részvételt, az ülést 
berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Csikja Sándorné sk.     Horváth Ernő sk. 
                               elnök                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


