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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. december 12-én tartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos elnök-helyettes, Horváth Ernő és Varga 

Jánosné képviselők 

 

Meghívottak: Borbély Beáta testületi referens  

 

Csikja Sándorné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 

hogy a 4 képviselőből 4 fő jelen van a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, 

hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Varga Jánosné legyen.  

 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag az 

alábbi döntést hozza:  

 

54/2013.(XII.12.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. december 12-i rendkívüli üléséről 
készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Varga Jánosné képviselőt választja meg.  
 

Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.  

 

1.) Javaslat a szerencsi református egyház rendezvényének támogatására  

2.) Karácsonyi kulturális est részleteinek megbeszélése  

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést 

hozza:  

 

55/2013.(XII.12.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. december 12-i rendkívüli testületi 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Javaslat a szerencsi református egyház rendezvényének támogatására  
2.) Karácsonyi kulturális est részleteinek megbeszélése  

 

 

1. Javaslat a szerencsi református egyház rendezvényének támogatására  
 

Csikja Sándorné elnök ismerteti, hogy a Református Lelkészi Hivatal 40 gyereket szeretne 

vendégül látni. Ehhez csatlakozna a nemzetiségi önkormányzat is, és 5000 forint összegben 

üdítőt, gyümölcsöt vásárolnának, hozzájárulva a programhoz.  
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Varga Jánosné képviselő: A program időpontja megváltozott. 2013. december 14-e, 13 óra.  

 

Csikja Sándorné elnök kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel 

a képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyetért és az alábbi 

döntést hozza: 

 

56/2013.(XII.12.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: a szerencsi református egyház rendezvényének támogatása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szerencsi református egyház által 2013. 
december 14-én szervezett karácsonyi rendezvényét a 2013. évi költségvetéséből 5000 
forinttal támogatja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök  
 
 

2. Karácsonyi kulturális est részleteinek megbeszélése 
 

Csikja Sándorné elnök: A közmeghallgatás napján, azt követően javasolja megtartani a 

karácsonyi kulturális estet. A költségeket a költségvetésből biztosítanák, melyre 215 ezer 

forintot javasol elkülöníteni. Ebből biztosítanák az esthez az étel, ital, gyümölcs, sütemény, 

pohár, tányér, szalvéta, stb. költségeit. Kb. 100 gyerek részvételére számít.  

 

Horváth Ernő képviselő szerint ne csomagot készítsenek, hanem svédasztal-szerű ellátást 

biztosítsanak, mert nem tudják a pontos létszámot meghatározni. Ezzel elkerülhetik a későbbi 

félreértéseket.  

 

Varga Jánosné képviselő úgy gondolja, hogy a gyerekek készülhetnének műsorral, tánccal, 

emlékeznének a régi roma karácsonyi hagyományokra. Fellépne a Cini-Fun együttes.  

 

Glonczi Lajos elnök-helyettes: A Szerencsi Fiúk Hagyományőrző Egyesület is fel tud lépni 

ezen a programon. Az eddigi rendezvényeken mindig lány táncokat tanulhattak az 

érdeklődők, de ismer olyan fiatalembert, aki fiútáncot is tudna tanítani.  

 

Csikja Sándorné elnök összegzi az elhangzottakat: A karácsonyi kulturális esten roma fiú 

táncot tanulnának, fellépne a Szerencsi Fiúk Hagyományőrző Egyesület, a Cini-Fun együttes, 

felelevenítenék a régi roma karácsonyi hagyományokat, dalokat tanítanának, illetve a 

hangszeren játszó gyerekek mutatnának be karácsonyi dalokat. A vendéglátás ételi, ital, 

sütemény, gyümölcs és üdítő volna. A kulturális est költségeire 215 ezer forintot különítenek 

el a 2013. évi költségvetésből. További kérdés, hozzászólás, más javaslat hiányában 

szavazásra bocsátja az összegzésben elhangzottakat.  

 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi döntést 

hozza:  

 

 

 



 3 

57/2013.(XII.12.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: karácsonyi kulturális est megrendezése  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 20-án, pénteken, 17,30 
órától a szerencsi Rákóczi-vár lovagtermében karácsonyi kulturális estet szervez, melynek 
költségeire 215 ezer forintot különít el a 2013. évi költségvetéséből.  
Program: fiú roma tánc tanulása, Szerencsi Fiúk Hagyományőrző Egyesület műsora, Cini-
Funk együttes műsora, régi roma karácsonyi hagyományok ápolása, dalok tanulása, 
gyermekek hangszeres műsora.  
Vendéglátás: étel, ital, sütemény, gyümölcs, üdítő.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: elnök 
 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Csikja Sándorné sk.      Varga Jánosné sk. 

                               elnök          jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


