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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. március 14-én tartott rendkívüli üléséről 
 

 

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

Jánosné képviselők 

 

Meghívottak: dr. Sável Katalin aljegyző, Borbély Beáta testületi referens   

 

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

hogy 4 képviselőből 3 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Horváth Ernő legyen, mellyel a képviselő- testület 

4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2013. (III. 14.) RNÖ 
HATÁROZAT 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 14-ei 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Horváth Ernő képviselőt választja meg. 
 
Csikja Sándorné javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javaslatát a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  

 

15/2013. (III.14.) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 14-ei 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
- A március 15-i sportrendezvény nevezési díjának biztosítása 

Előadó: Csikja Sándorné elnök 
 
 
Csikja Sándorné ismerteti, hogy a testület legutóbbi döntésének megfelelően információt 

gyűjtött a városban megrendezésre kerülő labdarugó bajnokság részleteiről. A bajnokság 

március 15-én, reggel 8 órától kerül megtartásra a szerencsi Városi Sportcsarnokban. A 

nevezési díj csapatonként 15.000 forint. Tekintettel arra, hogy a nyertes csapat részére 

150.000 forint összegű jutalom is várható, javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is 

szervezzen csapatot és fizessék be a nevezési díjat, melyet az idei költségvetésükből 

biztosítsanak. Javasolja, hogy ha nyer a nemzetiségi válogatott, akkor a nyeremény összegét 

ajánlják fel a Magyar utcában lakó beteg, roma gyermek javára, ezzel is hozzájárulva a 

gyógyíttatásának költségeihez.  

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja javaslatát, melyet a képviselő-testület 3 
igen, 1 nem szavazattal elfogad, és az alábbi döntést hozza:  
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16/2013.(III.14.) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: labdarúgó sportrendezvény nevezési díjának biztosítása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva az elnök 
javaslatát úgy dönt, hogy a nyíregyházi szervező által 2013. március 15-én, délelőttre 
meghirdetett labdarugó bajnokságra a roma nemzetiséghez tartozók köréből csapatot szervez. 
A bajnokság helye a szerencsi Városi Sportcsarnok.  
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy az idei költségvetés terhére 15.000 forintot 
az OTP Bank Nyrt Szerencsi Fiókjában, az RNÖ számlájáról felvegyen, melyet kizárólagosan 
csak a nevezési díjra használhat fel.  
A nevezési díj befizetéséről, illetve a bajnokság eredményéről a képviselő-testületet utólagos 
elszámolás mellett tájékoztatni köteles.  
Amennyiben a nemzetiségi csapat a bajnokság fődíját, a 150.000 forintot megnyeri, 
felajánlják a szerencsi, Magyar utcában élő beteg roma gyermek javára, hozzájárulva 
gyógyíttatása költségeihez.  
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal, illetve a bajnokság napja 
 

Csikja Sándorné megköszönve a részvételt, további napirendi pont hiányában az ülést 

berekeszti.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Csikja Sándorné      Horváth Ernő 

                               elnök                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


