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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. március 26-án tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos-elnökhelyettes, Horváth Ernő és Varga 
Jánosné képviselők 
 
Meghívottak: dr. Sável Katalin aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző, Borbély Beáta 
testületi referens   
 
Csikja Sándorné elnök köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy 4 képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Varga Jánosné legyen, mellyel a képviselő- testület 
4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 
 
17/2013. (III. 26.) RNÖ 
HATÁROZAT 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 26-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Varga Jánosné képviselőt választja meg. 
 
Csikja Sándorné javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javaslatát a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és az alábbi döntést hozza:  
 
18/2013. (III.26.) RNÖ  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 26-i 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
- Elmaradt sportrendezvény költségével történő elszámolás 

Előadó: Csikja Sándorné elnök 
 
Csikja Sándorné: 2013. március 15-én, reggel 8 órakor megjelentek a csapatok a Bolyai 
Iskolában lévő Sportcsarnokban. Tíz csapat nevezéséről volt szó, amelyből hat csapat jelent 
meg. A rossz időjárási viszonyok miatt négy csapat nem tudott megjelenni. A megjelent hat 
csapat úgy döntött, hogy játszani fognak. Az egyik résztvevő, aki nem tudott ma eljönni 
személyesen járta végig az embereket, hogy a csapatot össze tudja toborozni. Ő is csak az 
utolsó pillanatban tudta a pénzt felvenni a számláról és telefonon értesíteni a többieket. A 
csapat reggel 7,30-ra megjelent a Sportcsarnokban. A meccseket lejátszották, azért kérte meg 
a két jelenlévő fiút, hogy jöjjenek el, és tanúsítsák, hogy a focimeccset lejátszották. A 
terembérleti díjat ki kellett fizetni. A fiúk már többször jelezték feléjük, hogy szeretnének 
focizni, de az önkormányzat eddig még nem tudott segíteni. Úgy gondolta, hogy ha már 
vették a fáradságot, hogy a rossz időben is felmentek a Sportcsarnokhoz, megérdemelték a 
játékot. A számlán terembérlet szerepel. A megjelent két fiatalember tudja elmondani a meccs 
részleteit, mert ő nem tudott felmenni a rossz idő miatt.  
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Krajczár Patrik és Csikja Dávid: Vegyes korcsoportú csapatok játszottak. Reggel 7,30-tól 
délután 14 óráig voltak a csarnokban, egy csapatban kb. 7-8 fő volt.  
 
Horváth Ernő kéri, hogy amit mond, jegyzőkönyvbe kerüljön. A nemzetiségi önkormányzat 
mire szavazta meg a pénz kivételét? Ez szerinte egy nagyon fontos kérdés. Az elmúlt 
ülésükön arra hatalmazták fel az elnököt, hogy szerezzen információt a labdarúgó 
bajnokságról, és arról, hogy mennyi lesz a nevezési díj, hogyan lehet jelentkezni. 
Hangsúlyozza: nevezési díj, nem terembérleti díj. A bajnokságot március 15-re tervezték. A 
különböző médiumokból úgy értesült, hogy a katasztrófahelyzet miatt mindenütt, minden 
rendezvény elmaradt. Ez a bajnokság úgyszintén. Az ünnepi rendezvényeket is elhalasztották. 
Az előző nap estélyén az egyik kisfiú testvére a munkahelyén hívta fel, hogy szeretnének 
focizni. Az ő válasza az volt, hogy nem vele szeretné ezt megbeszélni, hanem az elnökkel. 
Erre elnökasszony átvette a telefont, és azt mondta, hogy Glonczi Lajossal már megbeszélte, 
ezért már csak az ő és a Vargáné beleegyezése kell. A labdarugó bajnokság nyereményét 
pedig szeretnék felajánlani a Magyar utcában lakó egyik beteg gyerek támogatására. Erre ő 
azt mondta, hogy akkor „igen-t” mond, ha Varga Jánosnét felhívja és ő is „igent” mond. Tehát 
ha Vargáné „nem”-mel szavaz, akkor ő is. Tudomása szerint Vargáné „nem”-nel szavazott. 
Az elnöknek vissza kellett volna őt hívnia, és erről tájékoztatnia. Nem így történt, 
gyakorlatilag 2:2 arányban lett lebonyolítva a pénz kivétele. Problémának tartja, hogy a 
képviselő-testület tagjai sem szóban, sem írásban nem lettek tájékoztatva arról, hogy a 
bajnokság elmaradt. Egyéb módon szereztek erről tudomást. Katasztrófahelyzetben a 
nemzetiségi csapat focizott, mások, köztük ő, a gyerekei, Vargáné az idős szomszédaikat 
igyekeztek a hóból kiásni. További problémának tartja, hogy a számlát az elnökasszony férje 
rendezte, aki nem az önkormányzat tagja. Viszont az önkormányzati képviselők mind otthon 
voltak, tekintettel a munkaszüneti napra. Ebből adódóan kérdésként merül fel, hogy milyen 
okból intézte Csikja Sándor a számla kezelését? Személyesen kereste fel a fürdőt, ahol kérte a 
számla másolatának kiadását. Ettől elzárkóztak. Feljöttek aljegyző asszonyhoz, hogy 
tisztázzák a kérdést, és rendkívüli ülést hívtak össze. Az elnök indokait nem tudja elfogadni, 
mert a sportrendezvény elmaradt, és a nemzetiségi önkormányzat nem erre, tehát nem 3 óra 
terembérleti díjra szavazta meg a pénzt. Tudomása szerint azon a napon négy csapat volt 
jelen, a nemzetiségi, két gimnáziumi, és egy céges csapat. A két gimnazista csapatnak nem 
kellett számla, a harmadiknak kellett, a negyediknek úgyszintén. A számla terembérletet 
tartalmaz 15 ezer forint értékben. Magánemberként bárki bérelhet termet, de ők, mármint a 
nemzetiségi önkormányzat nem, mert közpénzzel gazdálkodnak. A számlát nem fogadja el, 
mert nevezési díjra kellett volna a pénzt költeni, nem pedig terembérletre. A Magyar utcai 
gyereket inkább egy alapítványon keresztül támogatták volna. Kiderítette továbbá, hogy a 
meghirdetett labdarugó bajnokságnak nem volt pénzbeli nyereménye, csupán egy kupát kapott 
volna a győztes csapat. Tehát a beteg gyerek semmilyen módon nem részesült volna így 
támogatásban. Arra kéri a nemzetiségi önkormányzat jelen lévő tagjait, hogy a számlát ne 
fogadják el, és a teljes összeget kérjék visszatenni az önkormányzat költségvetési számlájára, 
mert nem arra lett elköltve a 15 ezer forint, mint amire megszavazták. Szeretné, ha 
szigorúbban vennék a működésüket és az SZMSZ be lenne tartva. Soha többé ilyenben nem 
fog részt venni, és megszavazni.  
 
Csikja Sándorné egyetért azzal, hogy a pénz nem erre lett kivéve. Azzal viszont nem ért 
egyet, hogy csak az önkormányzat fizetett, mert mindegyik csapat kifizette a pénzt. A 
jelenlévő nemzetiségi válogatott tagjai azt ígérték, hogy ha a későbbiekben mégis meg lesz 
tartva a bajnokság, akkor a nevezési díjat ők maguk fogják megfizetni. A pénzt nem fogja 
visszatenni a számlára, mert nagyon sok olyan számlát tudna felmutatni, ami nem valós.  
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Varga Jánosné: Akkor csalt az elnök?  
 
Csikja Sándorné: Nem az elnökről van szó, mert négyen vannak a képviselő-testületben. 
Nem fogja azt a pénzt visszafizetni, amit mások költöttek el. És különben is megérdemlik 
azok, akik fociztak, mert felajánlották volna a nyereményt. Nem tehetnek arról, hogy elmaradt 
a bajnokság, ezért ha abban a rossz időben elmentek, és fociztak, akkor már megérdemlik azt 
a pénzt. Ő maga nem vett el egy fillért sem ebből a pénzből, ezért nem is fogja visszafizetni. 
Más rendezvényszámlát is elfogadott már a testület, akkor úgy gondolja, hogy fogadják el ezt 
is. Sokszor szavaztak meg olyan dolgokat, amely helytelen volt, úgyhogy ő is azt kéri innentől 
kezdve, hogy legyen nagyobb szigorúság. Úgy gondolja, mindenki nézzen magába, hogy a 
nemzetiségi önkormányzaton keresztül miket csinált. Lehet, hogy hibázott ebben a dologban, 
de ezek az emberek megérdemelték.  
 
Horváth Ernő: Az lett volna a helyes eljárás, ha szól a testületnek, miután a 
rendezvényszervező bejelentette, hogy elmarad a bajnokság, hogy a pénzt a számlára 
visszateszi.  
 
Csikja Sándorné: Nem tudta visszatenni a számlára a pénzt, mert felvitték, hogy befizessék.  
 
Varga Jánosné: Előző nap kapott egy telefont, hogy csapatot verbuváltak, és nevezési díjra 
kellene pénzt kivenni a számláról. Az elnök azt is kihangsúlyozta, hogy ha nyer a csapat, 150 
ezer forintot, azt egy beteg gyereknek fogják felajánlani. Azt is mondta az elnök, hogy 
egyezzen már ebbe bele, mert Horváth Ernő csak akkor egyezik bele, ha ő is. Erre azt mondta, 
mivel nem lett a többieknek szólva, nem tartja jó dolognak, ezért „nem”-mel szavaz. Az egyik 
Krajczár fiú feljött a lakására, és kérte, adjon nekik mezt. Ezt nem tudott adni, mert már szét 
volt osztva, de egy megkülönböztető jelvényt igen. Megtévesztették, mert nem közölte vele az 
elnök, hogy nem hívta fel Horváth Ernőt, hogy ő nem egyezett ebbe bele, és „nem”-mel 
szavazott. Ezért bizalmatlansági eljárást szeretne indíttatni az elnök ellen, mert megtéveszti a 
képviselőtársait.  
 
Glonczi Lajos: Március 15-én egész nap dolgozott. Ebédidőben hívta fel Krajczár Roland, 
hogy lenne egy sportrendezvény, és már egyeztettek Horváth Ernővel, egyezzen már ő is bele, 
hogy focizzanak. Mivel gyerekekről van szó, azt mondta, támogatja ezt. Erre az elnöknek 
átadta a telefont, aki közölte, hogy a nyereményt beteg gyereknek ajánlják fel. Most volt itt 
Ernő és ő is hozzájárult. Ezt mondta Krajczár Roland. Pár nap múlva tudta meg, hogy 
elmaradt a rendezvény. Ő is azt tartotta volna helyesnek, ha erről az elnök tájékoztatja a 
testületet, és felhívja őket azzal, hogy vegyen ki ötezer forintot, hogy a megjelent csapatot ne 
érje hátrány, és legalább focizzanak. És erről kérjenek terembérleti számlát. A másik 
probléma, hogy Csikja Sándort senki nem hatalmazta fel arra, hogy eljárjon a nemzetiségi 
önkormányzat nevében, és számlát intézzen. Nem hoztak ilyen ügyben határozatot, csak 
telefonos megkeresés volt. Bár támogatta a nevezést, mégsem volt tisztességes az eljárás, mert 
az elnök megvezette a képviselőket. Megkérdezte Horváth Ernőt, hogy tényleg támogatta-e a 
rendezvényt. Horváth Ernő mondta, hogy nem is volt abban az időpontban Krajczáréknál. 
Teljesen tanácstalan, hogy akkor mi történt, mire lett a pénz kivéve, ha nem volt rendezvény 
sem? Az elnök nagyot mulasztott, szerinte trükközés volt.  
 
Horváth Ernő hangsúlyozza, támogatja a nemzetiségi önkormányzat a sportot, ezért ha 
tisztességes lett volna az eljárás, és az elnök tájékoztatta volna őket, akkor beleegyeztek volna 
abba, hogy egy órára béreljék ki a sportcsarnokot.  
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Csikja Sándorné: Nem tudta felhívni őket, mert nem volt pénz a telefonján.  
 
Varga Jánosné: Előtte fel tudta őket hívni?  
 
Csikja Sándorné: Nem volt pénz a telefonján, ítéletidő volt, egyedül volt otthon a 
gyerekekkel, ezért nem tudott felmenni mindenkihez és szólni. Nem tudott arról, hogy a 
rendezvény elmaradt. Már csak délután értesült arról, hogy mégis lefocizta a pénzt a csapat.  
 
Horváth Ernő szerint ez egy fontos momentum. Az elnök otthon volt, és a nemzetiségi 
önkormányzat képviseletében senki nem volt jelen. Egy idegen ember kezében volt a pénz.  
 
Csikja Sándorné: Nem idegen embernek.  
 
Horváth Ernő: De igen, mert az elnök férje, nem képviselő, nem tagja a nemzetiségi 
önkormányzatnak. Tájékoztatni kellett volna a testületet a kialakult helyzetről, és közösen 
dönteni a terembérlet ügyéről. A bajnokságot szervező nyíregyházi cég sem tudott eljönni az 
időjárási viszonyok között Szerencsre.  
 
Glonczi Lajos: Tehát a rendezvény elmaradt. Aki odament és maradt, az már a saját 
költségére focizhatott.  
 
Horváth Ernő: Takács István ügyvezető személyesen és hivatalosan jelentette be, hogy a 
rendezvény elmarad.  
 
Gloncz Lajos szeretné, ha az elnök a továbbiakban úgy dolgozna, hogy az SZMSZ-t is 
betartaná. Ha ezt nem történik meg, be fogja nyújtani a lemondását, mert így felesleges 
dolgozni.  
 
Varga Jánosné: A képviselők félre vannak vezetve, be vannak csapva. A testület nem egy 
személyből áll, és ha nem hatalmaznak fel senkit, hogy a nevükben eljárjon, akkor nem járhat 
el az ügyükben senki. Már két éve úgy dolgoznak, hogy sehogy, mert mindig ilyen dolgok 
jönnek elő.  
 
Csikja Sándorné: Mindig csak klubdélután van, semmit nem nyújtanak a cigányság felé.  
 
A képviselők egyöntetűen kíváncsiak rá, hogy eddig mi mást javasolt az elnök? Egyébiránt 
kérik, hogy ne térjenek el a napirendtől.  
 
Horváth Ernő csatlakozva Varga Jánosné képviselőhöz javasolja, hogy kezdeményezzenek 
méltatlansági eljárást az elnökkel szemben, majd felolvassa az idevonatkozó törvényi 
bekezdést.  
 
Csikja Sándorné megjegyzi, hogy ügyesek a képviselőtársai, de akkor nagyon sok más 
ügyben is így kellene eljárni. Ezen az egy számlán kívül volt még sok olyan dolog, ami nem 
volt valós és mégis megszavazták. Akkor most ő is tálaljon ki mindent? A pénzkivételt 
mindenki megszavazta.  
 
Varga Jánosné: Nem, mert megtévesztette a képviselőket, és Horváth Ernőt nem tájékoztatta 
arról, hogy ő nem egyezett bele.  
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Glonczi Lajos szerint adjanak egy esélyt az elnöknek, hogy április 5-ig fizesse vissza a 15 
ezer forintot a számlára.  
 
Csikja Sándorné kijelenti, hogy nem fog visszafizetni a saját pénzéből 15 ezer forintot, mert 
más költötte el.  
 
Glonczi Lajos továbbra is azt kéri, hogy fizesse vissza a pénzt, mert a többi képviselő nem 
lett értesítve arról, hogy a rendezvény elmarad, és a döntésük, jóváhagyásuk nélkül lett a 15 
ezer forint elköltve. Adjanak még egy esélyt az elnöknek annak ellenére, hogy már sok 
törvénytelenséget elkövetett.  
 
Varga Jánosné nem érti, hogy miért nem mond le az elnöki tisztségről az elnök-helyettes 
javára. Nyilvánvaló, hogy nem tudja az elnöki feladatokat ellátni a három gyerektől, mert 
mindig arra hivatkozik. Az elnök-helyettes viszont mindennek időben utána jár.  
 
Glonczi Lajos nem szeretne elnök lenni, mert olyan a munkahelyi elfoglaltsága, hogy nem 
tudnak mindig eleget tenni a kötelezettségnek. Már csak egy év van hátra a választásig, addig 
próbálják meg rendesen végezni az önkormányzati feladatokat. Az elnök pedig fizesse vissza 
a számlára.  
 
Csikja Sándorné: Ő nem költött el ebből egy fillért sem.  
 
Glonczi Lajos: Pont azzal van a baj, hogy az elnökasszony férje önállóan intézkedett, 
felhatalmazás nélkül, aki nem képviselő. Neki nem lehetett volna ezzel a pénzzel 
rendelkeznie. Április 5-ig adjanak haladékot az elnöknek, hogy fizesse vissza a 15 ezer 
forintot a költségvetési számlára, ellenkező esetben méltatlansági eljárást indítanak ellene.  
 
Varga Jánosné: Mindig a testület adjon esélyt, miközben az elnök folyamatosan vádaskodik? 
Arról kell most dönteni, hogy befogadják-e a számlát, vagy sem.  
 
Glonczi Lajos: Fogalmazzák meg a határozati javaslatot.  
 
Horváth Ernő szerint az lenne a legjobb, ha az elnök lemondana a tisztségéről, és várja is ezt 
a gesztust a többiek felé.  
 
Csikja Sándorné kijelenti, hogy nem mond le az elnöki pozícióról.  
 
Horváth Ernő szerint a képviselők rendkívül nagy gesztust tettek az elnök felé, és időt adtak 
az ügy rendezésére, de nem élt vele.  
 
Csikja Sándorné nem tud visszafizetni 15 ezer forintot, de megígéri, hogy többé nem tesz 
ilyet.  
 
Varga Jánosné szerint már két éve nem tudja az elnöki feladatokat ellátni, le kellene 
mondania. Az elnök nem tartja be az SZMSZ-t.  
 
Csikja Sándorné beleegyezik abba, hogy visszafizeti a pénzt, de ha bármilyen rendezvény 
lesz, akkor a pénzt csak arra lehet fordítani.  
 
A képviselők szerint arra is kell.  
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Horváth Ernő: Ha a nemzetiségi önkormányzat bármilyen pénzfelhasználásról fog dönteni, 
mindig az elnök-helyettest fogják meghatalmazni a pénzkivétellel, nem az elnököt.  
 
Csikja Sándorné kijelenti, hogy ő is mindig jelen lesz a pénzfelvételnél, és ha simlisséget 
tapasztal, jelenteni fogja.  
 
A képviselők egyetértenek vele.  
 
Glonczi Lajos indítványozza a határozati javaslat megfogalmazását, miszerint az 
önkormányzat ne fogadja el a számlát.  
 
Varga Jánosné egyetért ezzel.  
 
Glonczi Lajos szerint azt tartalmazza a határozat, hogy a sportrendezvényre felvett 15 ezer 
forint kerüljön vissza a költségvetési számlára, mivel a hóhelyzet miatt a rendezvény 
elmaradt. Utasítsák az elnököt a visszafizetésre. Ha ez nem történik meg, az önkormányzat 
méltatlansági eljárást kezdeményez az elnökkel szemben.  
 
Az elmondottakkal a képviselők egyetértenek.  
 
Csikja Sándorné szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 
igen, 1 nem szavazattal elfogad, és az alábbi döntést hozza:  
 
19/2013.(III.26.) RNÖ.  
Határozat  
Tárgy: pénz visszafizetése elmaradt sportrendezvény okán  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. március 15-i elmaradt 
sportrendezvény okán az elnök által eléjük tárt bérleti díjról szóló számlát nem fogadja el.  
A nemzetiségi önkormányzat utasítja az elnököt, hogy a 15 ezer forintot 2013. április 5-ig 
fizesse vissza az önkormányzat költségvetési számlájára.  
Amennyiben a visszafizetés nem történik meg, méltatlansági eljárást kezdeményeznek az 
elnökkel szemben.  
 
Határidő:  2013. április 5.  
Felelős:  elnök   
 
Csikja Sándorné további napirendi pont, és hozzászólás hiányában az ülést berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Csikja Sándorné      Varga Jánosné 
                                elnök                 jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


