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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos-elnökhelyettes, Horváth Ernő, Varga Jánosné 
képviselők 
 
Meghívottak: dr. Sável Katalin aljegyző, Szőke Szilvia testületi referens  
 
Csikja Sándorné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
4 képviselőből 4 fő jelen, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítője Horváth Ernő legyen, mellyel a képviselő-testület 4 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  
 
35/2013. (VIII. 16.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. augusztus 16-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Horváth Ernő képviselőt választja meg.  
 
 
Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a 
meghívóban közöltekkel.  
 
Meghívó: 

M E G H Í V Ó  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
2013. augusztus 16. (péntek) 9,00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó termében (II. emelet) 
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST  
tart, melyre tisztelettel meghívom. 

 
Napirend:  

1.) Döntéshozatal a füzetcsomagok kiosztásának előkészületeiről és módjáról  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Felajánlás a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
3.) Döntés a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett augusztus 20-i állami ünnepen 

való részvételről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
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Javasolt napirend:  
 

1.) Döntéshozatal a füzetcsomagok kiosztásának előkészületeiről és módjáról  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Felajánlás a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
3.) Döntés a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett augusztus 20-i állami ünnepen 

való részvételről 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
 
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 
elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  
 
36/2013. (VIII. 16.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. augusztus 16-i 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Döntéshozatal a füzetcsomagok kiosztásának előkészületeiről és módjáról  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Felajánlás a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

3.) Döntés a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett augusztus 20-i állami ünnepen 
való részvételről 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
 
 
1. Döntéshozatal a füzetcsomagok kiosztásának előkészületeiről és módjáról 
 
Előterjesztés: 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a városunkban állandó 
lakhellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetben lévő roma nemzetiségű gyermekek 
beiskoláztatásában segíteni tudjon.  
 
2013-ban az általános és középiskolai tanulmányokat folytató, valamint a felsőoktatásban résztvevő 
gyermekeknek, tanulóknak is szeretnénk füzetcsomagot osztani. Ezzel kívánjuk támogatni jelképesen 
a roma fiatalságot, a társadalmi különbségeket és a roma közösség felzárkóztatását elősegíteni. A 
szülőknek az iskolakezdéssel járó anyagi terheit akarjuk enyhíteni, valamint célunk, hogy felhívjuk 
az ifjúság figyelmét a tanulás fontosságára.  
 



 3 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a füzetcsomagok megvásárlásáról, kiosztásáról szóló 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
 
Csikja Sándorné elnök ismerteti az előterjesztést, kiegészítésként hozzáteszi, minden évben 
támogatják a szociálisan rászoruló roma nemzetiségű, Szerencsen élő gyermekeket annak 
érdekében, hogy az iskolakezdést a szülők számára könnyebbé tegyék. Javasolja, a 2013. évi 
költségvetés terhére 360.000 Ft összegben támogassák a diákokat. Kéri a képviselő-testület tagjait, 
idén is támogassák a gyerekeket füzetcsomagok kiosztásával. A füzetcsomagok adományozására 
2013. augusztus 22-én 14 órától a Rákóczi-vár Lovagtermében kerül sor.  
 
Glonczi Lajos elnök-helyettes kéri, a felhívásba kerüljön bele, hogy egyszeri alkalomról van szó, 
csak ezen a napon van lehetőség a csomagok átvételére, aki nem tud eljönni, legyen megbízottja. 
 
Horváth Ernő képviselő megjegyzi, az első osztályosokkal gond lehet, a felsőbb tagozatosok 
számát pontosan felmérték. 
 
Csikja Sándorné elnök további hozzászólás, kérdés hiányában a módosított keretösszeggel 
szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
 
Döntési javaslat: 
 
…./2013. (……….) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: füzetcsomagok osztásának elhatározása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 350.000 Ft 
összegben füzetcsomag osztásával kívánja támogatni a roma nemzetiségű, szerencsi állandó 
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyerekeket.  
 
Az önkormányzat a füzetcsomagok megvásárlását a 2013. évi költségvetésének terhére valósítja 
meg. 
 
A füzetosztás tervezett időpontja: 2013. augusztus 22. csütörtök 
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2013. augusztus 28. – elszámolás a Szerencsi Polgármesteri Hivatal felé 
 
 
Az elnök javaslatát a képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  
 
37/2013. (VIII. 16.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: füzetcsomagok osztásának elhatározása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 360.000 Ft 
összegben füzetcsomag osztásával kívánja támogatni a roma nemzetiségű, szerencsi állandó 
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyerekeket.  
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Az önkormányzat a füzetcsomagok megvásárlását a 2013. évi költségvetésének terhére valósítja 
meg. 
 
A füzetosztás tervezett időpontja: 2013. augusztus 22. csütörtök 
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2013. augusztus 28. – elszámolás a Szerencsi Polgármesteri Hivatal felé 
 
 
2. Felajánlás a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére 
 
Csikja Sándorné elnök elmondja, az önkormányzat a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 
részére 2 db labdát ajánl fel, mivel az önkormányzat által szervezett 2013. június 22-i „Roma Nap”-
on a rendezvénynek helyet adó sporttelepről kettő darab labda eltűnt. A sporttelep üzemeltetője a 
kft., ezért javasolja két darab labda megvásárlását és felajánlását a kft. részére. Javasolja továbbá, 
hogy a sporteszközök megvásárlására 10.000 Ft-ot biztosítsanak költségvetésükből. 
 
Glonczi Lajos elnök-helyettes közbeveti, kettő darab bőrlabdáról van szó, ugyanilyen típusú 
sporteszközt vegyenek. Hozzáteszi, máskor is kérhetik a kft. segítségét, ezért egyenlítsék ki 
tartozásukat. Megjegyzi, tanultak a hibájukból. Javasolja, készüljön átvételi elismervény a 
bőrlabdák átadása-átvételéről. 
 
Csikja Sándorné elnök további hozzászólás, kérdés hiányában javasolja két darab bőrlabda 
megvásárlását és felajánlását a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére, továbbá a labdák 
megvételére 10.000 Ft-ot biztosítsanak költségvetésükből. Javaslatát a testület 4 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza: 
 
38/2013. (VIII. 16.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: Felajánlás a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalva 
úgy dönt, hogy a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. részére 2 (kettő) darab bőrlabdát ajánl 
fel, melyek megvásárlására a 2013. évi költségvetéséből 10 ezer Ft-ot, azaz Tízezer forintot biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök  
 
 
3. Döntés a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett augusztus 20-i állami ünnepen 

való részvételről 
 
Csikja Sándorné elnök ismerteti, Szerencs Város Önkormányzata 2013. augusztus 20-án, kedden 
állami ünnep alkalmából programokat, koszorúzást szervez. Javasolja, a nemzetiségi önkormányzat 
képviseltesse magát az állami ünnep helyi programjain. 
 
Glonczi Lajos elnök-helyettes vállalja a koszorúzáson való részvételt. 
 
Csikja Sándorné elnök hozzászólás, kérdés hiányában javasolja, az állami ünnepen a nemzetiségi 
önkormányzatot Glonczi Lajos elnök-helyettes képviselje, továbbá a koszorú megvételre 2.000 Ft-
ot biztosítsanak költségvetésükből. Javaslatát a testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza: 
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39/2013. (VIII. 16.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: Döntés a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett augusztus 20-i állami ünnepen 
való részvételről 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalva 
úgy dönt, hogy a Szerencs Város Önkormányzata által szervezett augusztus 20-i koszorúzáson a 
nemzetiségi önkormányzat részt kíván venni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Glonczi Lajos elnök-helyettest, hogy az állami ünnepen a 
nemzetiségi önkormányzatot képviselje. 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséből 2.000 Ft-ot, azaz Kétezer forintot biztosít a 
koszorúra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök  
 
Csikja Sándorné elnök további napirendi pont, és hozzászólás hiányában az ülést berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Csikja Sándorné       Horváth Ernő 
                              elnök                                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő  
 


