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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. szeptember 13-án tartott üléséről 
 

Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos-elnökhelyettes, Varga Jánosné képviselő 

Igazoltan távollévő: Horváth Ernő képviselő 

 
Meghívottak:  
dr. Sável Katalin  - aljegyző 

 

A meghívottak közül az ülésen megjelentek: 
Dr. Sável Katalin  - aljegyző 

Szőke Szilvia   - testületi referens  

 

 

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 Glonczi Lajos legyen, mellyel a képviselő-testület 3 igen, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  

 

44/2013. (IX. 13.) RNÖ 
HATÁROZAT 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 13-i 
ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Glonczi Lajos képviselőt választja meg.  
 

 

Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira. Indítványozza, a testület döntsön 

felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére füzetcsomag kiosztásáról, valamint helyi roma 

származású lakos temetésére koszorú megvásárlásáról. 

 

Meghívó: 
 

M E G H Í V Ó  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

 
2013. szeptember 13. (péntek) 8,00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó termében (II. emelet) 
TESTÜLETI  ÜLÉST  

tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Napirend:  

1.) Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkájának értékelése 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Egyebek 
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Javasolt napirend:  
1.) Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkájának értékelése 

Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Füzetcsomag kiosztása felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
3.) Helyi roma származású lakos temetésére koszorú megvásárlása 

Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

 

A javaslatot a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 

elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  

 

45/2013. (IX. 13.) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 13-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkájának értékelése 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Füzetcsomag kiosztása felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  

 
3.) Helyi roma származású lakos temetésére koszorú megvásárlása 

Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

 

 

1. Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkájának 
értékelése 

 

Csikja Sándorné elnök az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, a nemzetiségi 

önkormányzat az első félévben a helyi roma lakosságnak lehetőségeikhez mérten igyekezett 

segítséget nyújtani, és szeretnének a jövőben ennél is többet nyújtani, hogy mind az életük 

könnyebb legyen, mind pedig a kultúrába jobban bevezessék őket, ezért is szerveznek 

klubdélutánokat, melyek iránt a helyi lakosok nagy érdeklődést mutatnak. 

Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az önkormányzat 2013. évi I. félévi 

munkájáról szóló tájékoztatót, melyet a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:  

 

46/2013. (IX. 13.) RNÖ 
HATÁROZAT  
Tárgy: Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi I. féléves munkájának 
értékelése 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi I. féléves munkájáról szóló tájékoztatót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: elnök  
 
 

2. Füzetcsomag kiosztása felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára 
 

Csikja Sándorné elnök elmondja, felkereste Tamás Zsoltné helyi roma származású lakos abban az 

ügyben, hogy a nemzetiségi önkormányzat által szervezett augusztusi füzetcsomag osztásról 

lemaradt, ezért kéri, ha módjában áll az önkormányzatnak, részére is kerüljön kiosztásra ilyen 

csomag. Kérelme indokaként elmondja, egyedül neveli gyermekeit, akik részére a tanszerek 

megvásárlása gondot okoz. Tekintettel arra, hogy két főiskolás diákról van szó, az elnök javasolja, a 

képviselő-testület támogassa a családot 5.000 Ft értékben füzetcsomagok átadásával. 

 

Glonczi Lajos elnök-helyettes megjegyzi, személyesen értesítette a családot a füzetcsomag osztás 

helyéről és időpontjáról. Véleménye szerint ez a támogatás nem kapcsolódik a füzetcsomag 

osztáshoz, ezért ezt nevezzék máshogyan. 

 

Csikja Sándorné elnök mindezek ellenére kéri, mivel a két fiatal Szerencsen az egyedüli roma 

származású főiskolás hallgató, ezért megérdemlik ezt a kis segítséget. Felhívta a család figyelmét 

arra, hogy a jövőben a meghirdetett időpontban jelenjenek meg a füzetcsomagokért, ne hetekkel 

később keressék fel a nemzetiségi önkormányzatot. További hozzászólás, kérdés hiányában 

javasolja, a képviselő-testület támogassa Tamás Zsoltné helyi lakost 5.000 Ft értékű füzetcsomag 

megvásárlásával. 

 

Javaslatát a testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadja, és az 

alábbi döntést hozza: 

 

47/2013. (IX. 13.) RNÖ 
HATÁROZAT  
Tárgy: Füzetcsomag kiosztása felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 5.000 Ft 
összegben füzetcsomag osztásával kívánja támogatni Tamás Klaudia és Tamás Zsolt roma 
nemzetiségű, szerencsi állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben nappali 
tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulót.  
 
Az önkormányzat a füzetcsomagok megvásárlását a 2013. évi költségvetésének terhére valósítja 
meg. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2013. október 30. – elszámolás a Szerencsi Polgármesteri Hivatal felé 
 

 

3. Helyi roma származású lakos temetésére koszorú megvásárlása 
 

Csikja Sándorné elnök elmondja, sajnálatos módon újabb haláleset történt, ezért kéri, hogy a 

képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a temetésre a koszorú árának megfelelő összeget az 

önkormányzat számlájáról felvegye. A koszorú ára 5.000 Ft, melyet az önkormányzat az idei 

költségvetéséből biztosít.  

Hozzászólás, kérdés hiányában javasolja Boros Anasztázia temetésére 5.000 Ft biztosítását az 

önkormányzat költségvetéséből. 
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Az elnök javaslatát a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  

 

48/2013. (IX. 13.) RNÖ 
HATÁROZAT  
Tárgy: Helyi roma származású lakos temetésére koszorú megvásárlása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök szóbeli 
előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy Boros Anasztázia roma származású helyi lakos 
temetésére az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből 5.000 Ft-ot, azaz Ötezer forintot biztosít 
koszorú megvásárlására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 
 

 

Csikja Sándorné elnök további napirendi pont, és hozzászólás hiányában az ülést berekeszti.  

 

K.m.f. 

 

 

Csikja Sándorné       Glonczi Lajos 

                             elnök                                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő  

 

 


