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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. július 23-án tartott rendkívüli üléséről 
 

Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos-elnökhelyettes, Horváth Ernő, 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 4 fő jelen, 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 döntést hozza:  

 

31/2013.(VII.23.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 23-i rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyv-hitelesítőjévé Varga Jánosné képviselőt választja meg.  
 

Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselő-testület 4 

igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi döntést hozza:  

 

32/2013.(VII.23.) Öt.  
Határozat  
Tárgy: napirend elfogadása  
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. július 23-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1.) Döntés pénzkivételről közösségi céllal (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Csikja Sándorné elnök  
 

2.) Beszámoló a gyermekesély pályázattal kapcsolatos megbeszélésről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Glonczi Lajos elnök-helyettes  

 
1. Döntés pénzkivételről  

 

Csikja Sándorné elnök emlékezteti a jelenlévőket, hogy a Mezőgazdasági Zrt-től kapott, és 

szétosztott hulladékfa után a portáján szemét maradt. Felszólították a rendbetételre, a szemét 

elszállíttatására. Ahhoz, hogy a hulladékot összegyűjtse műanyag zsákokra van szüksége, amely 

megvásárlásához 5000 forintot kér engedélyezni az idei költségvetési számláról. Amennyiben a 

szemétszállításnak nem tesz eleget, büntetést fog kapni. Kéri a testület hozzájárulását a 

hulladékgyűjtő zsákok megvételére.  

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:  

33/2013.(VII.23.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: pénzkivétel közösségi céllal 
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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalva az elnök szóbeli javaslatát úgy 
határoz, hogy a Mezőgazdasági Zrt-től kapott hulladékfa szétosztása után visszamaradó szemét 
begyűjtése és elszállítása érdekében 5000 forintot engedélyez elkülöníteni az idei költségvetéséből. 
A pénzt Csikja Sándorné elnök veszi fel, aki köteles a pénz felhasználásával elszámolni, és a 
hulladékszállítás megtörténtéről a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület erre a célra 
egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vállal.  
 
Felelős: Csikja Sándorné elnök 
Határidő: azonnal 
 

2. Beszámoló a gyermekesély pályázattal kapcsolatos megbeszélésről  
 

Glonczi Lajos elnök-helyettes: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 600 millió forintot nyert 

el a gyermekesély pályázatban. Ezzel kapcsolatban került megrendezésre az a fórum, ahová a 

nemzetiségi önkormányzatokat elnökeit, elnök-helyetteseit hívták, de a fórum nyilvános volt, tehát 

bárki eljöhetett, akit érdekelt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek segítésével kapcsolatban 

készül majd egy koncepció, illetve megalakul majd egy bizottság, amely ügyrend szerint, 

háromhavonta ülésezik majd.  

 

Varga Jánosné képviselő ismerteti, hogy az első ülés holnap 9 órától lesz, ahol megtörténik az 

elnök, elnök-helyettes megválasztása. Mint ahogyan elhangzott, az ülések nyilvánosak lesznek.  

 

Csikja Sándorné elnök megerősíti az előbb elhangzottakat, mert ő maga is tud a holnapi bizottsági 

ülésről. Megkéri az elnök-helyettest, hogy a bizottsági ülésen történtekről tájékoztassa majd a 

képviselő-testület tagjait. Felvetésével a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az 

alábbi döntést hozza: 

 

34/2013.(VII.23.) RNÖ 
Határozat  
Tárgy: elnök-helyettes felkérése tájékoztatásra 
 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felkéri Glonczi Lajos elnök-helyettest, hogy a 
Gyermekesély pályázattal kapcsolatban szervezett bizottsági üléseken vegyen részt, és az ott 
történtekről rendszeresen, testületi ülés keretében tájékoztassa a nemzetiségi önkormányzat 
képviselőit.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök-helyettes  
 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Csikja Sándorné       Varga Jánosné 

                              elnök                                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő  


