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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2013. december 3-án tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos elnök-helyettes, Horváth Ernő 
képviselő 
 
Távollévő: Varga Jánosné képviselő 
 
Meghívottak: Borbély Beáta testületi referens, Kalináné Szűcs Szilvia pénzügyi ügyintéző 
 
Csikja Sándorné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a 4 képviselőből 3 fő jelen van a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Horváth Ernő legyen.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza:  
 
49/2013.(XII.03.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. december 3-i rendkívüli üléséről 
készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Horváth Ernő képviselőt választja meg.  
 
Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.  
 
 
Meghívó:  

M E G H Í V Ó 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 
2013. december 3-án (kedden) 16,00 órai kezdettel 

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

tart, melyre tisztelettel meghívom. 
Napirend:  

(1)  Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

(2) Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

(3) Egyebek  
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Javasolt napirend: 
- Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadása  
- Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről  
- Egyebek  

 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag az 
alábbi döntést hozza:  
 
50/2013.(XII.03.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: napirend elfogadása   
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. december 3-i rendkívüli ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

(1) Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

(2) Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről  
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

(3) Egyebek  
 
 
 

1. Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása  

 
Csikja Sándorné elnök ismerteti, hogy az önkormányzat a koncepció összeállítása során 
csak az állami támogatás összegével számolhat, amely 222 ezer forint, ezért javasolja, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan, a 2014-es évben is elsősorban a kultúra megőrzésére, a 
hagyományápolásra és az oktatás elősegítésére tervezzék feladataikat.  
 
Horváth Ernő képviselő továbbra is fontosnak tartja, hogy emléktáblát állítsanak a roma 
holokaust áldozatainak emlékére, ezért javasolja, hogy az emléktábla költségeit tervezzék a 
koncepcióban, majd a költségvetésben is.  
 
Csikja Sándorné elnök további észrevétel, javaslat, hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátja a 2014. évi költségvetési koncepciót.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést 
hozza:  
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51/2013.(XII.03.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása    
    
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztését 
megtárgyalva úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja, amelyben a fő 
feladatokat a kultúra megőrzése, a hagyományápolás, és az oktatás elősegítése képezi.  
 
Felelős:  elnök  
Határidő:  Áht-ban meghatározottak szerint    
 
 

2. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítéséről 

 
 
Csikja Sándorné elnök megadja a szót Kalináné Szűcs Szilvia pénzügyi ügyintézőnek. 
 
Kalináné Szűcs Szilvia pénzügyi ügyintéző: A dologi kiadások összesen 640 ezer forint. Az 
önkormányzat működési célú bevétele: 829 ezer forint. A szeptember 30-i pénzkészlet: 246 
ezer forint, amely a készpénz és bankszámla egyenlege.  
 
Csikja Sándorné elnök kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a költségvetés I-
III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:  
 
52/2013.(XII.03.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. évi költségvetése I-III. 
negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetése I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök  
 
 

3. Egyebek  
 
Csikja Sándorné elnök az „Egyebek” napirendi pontja alatt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
a testület korábbi döntésének megfelelően együttműködési megállapodást írt alá a Szerencsi 
Rendőrkapitánysággal.  
A református lelkész kereste meg azzal, hogy karácsony alkalmából szerény ajándékkal 
kedveskednének a roma gyerekeknek, ezért szeretné, ha az önkormányzat listát készítene 13 
éves korig bezárólag, hogy tudja, hány csomagra lesz szükség.  
 



 4 

Horváth Ernő képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Varga Jánosné képviselő is beszélt 
a református lelkész úrral. 2013. december 14-én, 10 órától lesz az ünnepség, és 40 főt tudnak 
vendégül látni. Lesz ügyességi verseny, és saját kezűleg kisebb ajándéktárgyak készítése, 
amelyet megkapnak majd a gyerekek. Ezen kívül lehetséges, hogy még lesz más ajándék is. 
Az önkormányzatnak hétfőre kell elkészítenie a kért listát.  
 
Csikja Sándorné elnök megkérdezi, mi alapján válasszák ki a 40 főt. 
 
Horváth Ernő képviselő szerint életkor alapján, például 14 év alatt, mert szerinte nagyobb 
gyerekek már nem bevonhatóak a közös játék készítésébe.  
 
Glonczi Lajos képviselő szerint 10 év legyen a korhatár.  
 
Csikja Sándorné elnök: Beszél még egyszer lelkész úrral. Mivel az önkormányzatnak is van 
még egy minimális pénze az idei költségvetésből, arra gondolt, hogy a programszervezéshez 
csatlakozzon a nemzetiségi önkormányzat is, így több gyereket tudnának ebbe bevonni.  
 
Horváth Ernő képviselő a felvetést jó ötletnek tartja, hogy a nemzetiségi önkormányzat az 
egyházzal közösen szervezzen karácsonyi programot. Szorgalmazza az újbóli egyeztetést a 
lelkész úrral. Holnap szabadnapos lesz, ezért felvállalja, hogy beszél vele, amennyiben egy 
képviselőtársa elkíséri.  
 
Csikja Sándorné elnök vállalja, hogy elkíséri képviselőtársát.  
 
Horváth Ernő képviselő: A részletek ismeretében, rendkívüli ülés keretében döntsenek majd 
erről.  
 
Csikja Sándorné elnök a továbbiakban azt kéri, hogy a testület jelölje ki a közmeghallgatás 
időpontját, hogy a helyiségfoglalást is intézni tudják.  
 
A képviselő-testület megbeszélve a lehetséges időpontokat 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:  
 
53/2013.(XII.03.) RNÖ. 
Határozat 
Tárgy: közmeghallgatás időpontjának meghatározása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyhangúlag úgy dönt, hogy az idei 
közmeghallgatását 2013. december 20-án, pénteken 17 órától, a szerencsi Rákóczi-vár 
lovagtermében tartja.  
 
Csikja Sándorné elnök további napirendi pont hiányában az ülést berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

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


