
 1 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 

Jegyzőkönyv 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. december 21-én tartott rendkívüli üléséről 
 

Jelen vannak: Horváth Ernő elnök, Buri Imréné, Molnár Ferenc képviselő 

Igazoltan távollévő: Varga Jánosné képviselő 
 

Meghívottak: 
dr. Krajnyák Rita - igazgatási ügyintéző 
 

 

Horváth Ernő elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

4 képviselőből 3 fő jelen van, Varga Jánosné jelezte távolmaradását, a testület határozatképes. 

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Molnár Ferenc képviselő legyen, amivel a Képviselő-

testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetért, és az alábbi 

döntést hozza:  
 

87/2016. (XII. 21.) RNÖ 

HATÁROZAT 

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. december 21-én tartott rendkívüli 

üléséről készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Molnár Ferenc képviselőt választja meg.  

 

 

Horváth Ernő elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, ami megegyezik a meghívóban 

közöltekkel. A Képviselő-testület a javaslattal 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, 

egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza: 
 

88/2016. (XII. 21.) RNÖ 

HATÁROZAT  

Tárgy: napirend elfogadása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. december 21-i rendkívüli testületi 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Hozzájárulás hagyományőrző roma halotti tor költségeihez 

Előadó: Horváth Ernő elnök 

 

2. Javaslat hagyományőrző klubdélután szervezésére 

Előadó: Horváth Ernő elnök 
 

 

 

1. Hozzájárulás hagyományőrző roma halotti tor költségeihez 

 

Horváth Ernő elnök elmondja, hogy az elmúlt napokban elhunyt egy mindannyiuk által jól ismert 

helyi roma lakos. Az elhunyt családja a temetést követően halotti tort tart, melyen a hagyományos 

roma szokások szerint kívánják az elhunytat elbúcsúztatni. Az elnök javasolja, a nemzetiségi 

önkormányzat a roma hagyományokból eredő halálhoz kapcsolódó szokások felelevenítése 

céljából a halotti tor költségeihez 5.000 Ft értékű élelmiszerrel járuljon hozzá. Kérdés, hozzászólás 

hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 

0 tartózkodás mellett egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza: 
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89/2016. (XII. 21.) RNÖ  

HATÁROZAT 

Tárgy: Hagyományőrző roma halotti tor költségeihez történő hozzájárulás 

 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztését 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület a helyi roma társadalom egyik megbecsült tagjának halála kapcsán a roma 

hagyományokból eredő halálhoz kapcsolódó szokások felelevenítése céljából a halotti tor 

költségeihez 5.000 Ft értékű élelmiszerrel hozzájárul. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 
 

 

2. Javaslat hagyományőrző klubdélután szervezésére  

 

Horváth Ernő elnök indítványozza, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezzen klubdélutánt, 

melyen a roma fiatalok nyelv- és tánctudásának fejlesztésére kerülne sor. Elmondja, az eseményen 

a meghívott vendég roma táncot tanítana, megismertetnék és gyakorolnák a roma nyelvet a 

jelenlévőkkel. A program lehetővé teszi a roma zenei örökség, az ének- és tánckultúra 

megismertetését és gyakorlását, a nyelv, a szellemi örökség megőrzését. A rendezvény helyszíne a 

szerencsi Rákóczi-vár lovagterme lenne, az időpontja 2016. december 27. napja. Javasolja, a 

megrendezéshez 60.000 Ft-ot különítsenek el költségvetésükből. Hozzászólás, kérdés hiányában 

szavazásra bocsátja javaslatát, mellyel a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal,                   

0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2016. (XII. 21.) RNÖ  

HATÁROZAT 

Tárgy: Hagyományőrző klubdélután szervezése 
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök előterjesztését 

megtárgyalva úgy dönt, hogy roma fiatalok számára klubdélutánt szervez. Az eseményen roma 

táncok tanítására, a roma nyelv megismertetésére és gyakorlására kerül sor. A program lehetővé 

teszi a roma zenei örökség, az ének- és tánckultúra megismertetését és gyakorlását, a nyelv, a 

szellemi örökség megőrzését. 

A rendezvény helyszíne a szerencsi Rákóczi-vár, időpontja 2016. december 27. napja 17 óra.  

 

A Képviselő-testület a rendezvény költségkeretét 60 ezer forintban határozza meg. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Ernő elnök további napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában az ülést berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Molnár Ferenc                                   Horváth Ernő 

                   jegyzőkönyv-hitelesítő                               elnök 

 


