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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. május 23-án tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos-elnökhelyettes, Horváth Ernő képviselő 
 
Meghívottak: dr. Sável Katalin aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző  
 
Csikja Sándorné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 4 képviselőből 3 fő jelen, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítője Horváth Ernő legyen, mellyel a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
24/2013.(V.23.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 23-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Horváth Ernő képviselőt választja meg.  
 
 
Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, amely temetés koszorú 
költségének biztosítása, a nemzetiségi önkormányzat képviselete. Szavazásra bocsátja a 
napirendi pontot, melyet a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az 
alábbi döntést hozza:  
 
25/2013.(V.23.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 23-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

- Temetés koszorú költségének biztosítása, a nemzetiségi önkormányzat képviselete 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
 
Csikja Sándorné elnök ismerteti, hogy Glonczi Lajos képviselőtársát személyesen kereste fel 
Horváth Géza szerencsi lakos, aki tájékoztatta, hogy édesanyja, Horváth Gézáné elhalálozott.  
Javasolja, hogy a hagyományoknak megfelelően 5.000 forintot különítsenek el 
koszorúvásárlásra a 2013. évi költségvetésből. Javasolja továbbá, hogy Glonczi Lajos elnök-
helyettes képviselje a temetésen a nemzetiségi önkormányzatot, aki előzetesen vállalta ezt a 
megbízatást. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja szóbeli javaslatát, melyet a 
képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:  
 
26/2013.(V.23.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: koszorú költségeinek biztosítása, a nemzetiségi önkormányzat képviselete 
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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Horváth Gézáné helyi lakos temetésére 
5.000 forintot különít el a 2013. évi költségvetéséből koszorú vásárlására.  
A temetési szertartáson a nemzetiségi önkormányzatot Glonczi Lajos elnökhelyettes 
képviseli.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök, elnök-helyettes  
 
Csikja Sándorné elnök további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Csikja Sándorné       Horváth Ernő 
                         elnök                                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 


