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Csikja Sándorné köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 
képviselőből 4 fő jelen van, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Glonczi Lajos legyen, mellyel a testület 
4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza: 
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, amelyről az alábbi 
határozatot hozza: 
 
20/2013. (IV.29.) RNÖ 
HATÁROZAT  
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete a 2013. április 29-i üléséről 
készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Glonczi Lajost választja meg. 
 
 
Csikja Sándorné javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira. 
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, amelyről az alábbi 
határozatot hozza: 
 
21/2013. (IV.29.) RNÖ  
HATÁROZAT  
Tárgy: napirend elfogadása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 29-i ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Egyebek 
2. Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának 

elfogadása 
 
 
 
 
 



 
1. Tájékoztató roma közfoglalkoztatás lehetőségéről 
 
Marosvölgyi János: 
A Munkaügyi Központtal egyeztetve közfoglalkoztatásra van lehetőség, de nem 100%-ban 
támogatott. Egyeztetett már Dr. Egeli Zsolttal, aki már fel is vette a kapcsolatot Karády 
Istvánnal. A pályázatot 80%-ban támogatják és a kisebbségi önkormányzat nyújthatja be, 
viszont a foglalkoztató a szerencsi önkormányzat lenne. 8, illetve 6 órás munkakörben 
valósulna meg a foglalkoztatás, és minimum 10 főtől lehet igényelni. Például a 8 órában 
foglalkoztatott bére 75.500 Ft. De még nem tudja, hogy milyen arányban kerül a megyében 
erre szánt pénzösszeg elosztásra.  
 
Varga Jánosné:  
A kisebbségi önkormányzatnak kell összeírni a neveket? 
 
Marosvölgyi János: 
Nem feltétlenül. Már felvette a kapcsolatot Dr. Vámosné Czili Adriennel és ő is tudna néhány 
személyt ajánlani.  
 
Glonczi Lajos: 
Az a kérése, hogy ha beadásra kerülne a pályázat akkor legyen annyi beleszólásuk, hogy ki 
legyen az a 10 fő aki részt vesz benne.  
 
Marosvölgyi János: 
A pályázattal kapcsolatban nincs egyéb felmerülő költség, a 80%-át a Munkaügyi Központ, a 
maradék 20%-ot az Önkormányzat fogja hozzátenni. A munkakörök még nem tisztázottak. Az 
önkormányzat csak az önként vállalt feladatokból adhat át feladatokat.  
 
Csikja Sándorné: 
Nők és férfiak is jelentkezhetnek? 
 
Marosvölgyi János: 
Bárki jelentkezhet, de ha esetleg nem lesz elég roma jelentkező, akkor ki lehet egészíteni más 
személyekkel is. 
 
Varga Jánosné: 
Köszöni szépen a tájékoztatást és a segítséget. 
 
 
2. Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának 
elfogadása 
 
Kiss Ágnes: 
Először a költségvetés módosításáról kell néhány szót mondania. A költségvetést a 
feladatalapú támogatás miatt kellett módosítani. 
 
Varga Jánosné: 
Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 15.000 Ft, ez az, amit Marosvölgyi Jánosnak 
adtak? 
 



Kiss Ágnes: 
Igen, ez azt jelenti.  
 
Csikja Sándorné további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az I. határozati  
javaslatot.  
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, amelyről az alábbi 
határozatot hozza: 
 
22/2013. (IV.29.) RNÖ 
HATÁROZAT  
Tárgy: Költségvetés módosításának elfogadása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete a 2012. évi költségvetés 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
 
Kiss Ágnes: 
A zárszámadás már tartalmazza a költségvetés módosításából eredő változásokat. A 
táblázatból látszik is a megmaradt a pénzeszköz. 
 
Csikja Sándorné további kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2012. évi 
zárszámadás tervezetét.   
 
A testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, amelyről az alábbi 
határozatot hozza: 
 
23/2013. (IV.29.) RNÖ 
HATÁROZAT  
Tárgy: 2012. évi zárszámadás elfogadása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 
a 2012. évi zárszámadást a melléklet szerinti tartalommal egyhangúlag elfogadja.  
 
 
Csikja Sándorné: 
A továbbiakban megköszönve a munkát az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
  Csikja Sándorné         Glonczi Lajos  
                                  elnök                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 


